
 

COMPENSAREA CLUBURILOR DIN ROMÂNIA ÎN CAZUL ACCIDENTĂRII 

JUCĂTORILOR LA ACȚIUNILE LOTURILOR NAȚIONALE DE SENIORI 

Regulament de punere în aplicare 

 

În cazul în care un jucător se accidentează la acțiunile loturilor naționale de seniori, F.R.H. va 

acorda o compensație clubului din România la care activează jucătorul accidentat, în condițiile 

definite mai jos. 

Condițiile pentru acordarea compensației vor fi comunicate echipelor din România care au 

jucători selecționați la echipele naționale înainte de acțiunile loturilor, prin email. 

Nerespectarea de către cluburi a condițiilor impuse, va atrage pierderea posibilității de 

compensare. 

Compensarea se va face pentru perioada  în care jucătorul este indisponibil, perioada minimă  

fiind de 15 zile,  iar perioada maximă este de 6 luni, dar care să nu depășească perioada 

contractuală stipulată în C.A.S.-ul încheiat de sportiv și club.  

Compensația va fi de maxim 2000 Euro/lună în cazul în care valoarea netă a C.A.S.-ului este 

egală sau depășește această sumă, și va fi egală cu valoarea netă a C.A.S.-ului, în cazul în care 

aceasta nu depășește 2000 Euro lunar.  

În cazul în care numărul de zile de indisponibilitate nu este egal sau multiplu de 30, suma 

compensatorie va fi stabilită împărțind (maxim) 2000 Euro la numărul de zile respectiv. 

Plata se va face lunar, în lei, la cursul zilei, în baza facturii eliberate de către club.  

 

Se va respecta următoarea procedură: 

1. Realizarea controlul medical la reunirea lotului național de seniori - control I.N.M.S. sau 

controlul medicul lotului, atunci când un control I.N.M.S. nu este prevăzut. 

2. Accidentarea se raportează în termen de maxim 24 de ore antrenorului federal răspunzător, 

prin e-mail sau telefon, de către antrenorul lotului național de seniori/senioare sau de către 

jucător. 

3. Completarea formularului de raportare a accidentării se întocmește de către medicul lotului.  

4. Se formează o comisie medicală alcătuită din președintele comisiei medicale F.R.H., 

medicul lotului și medicul numit de echipa al cărei jucător se accidentează la acțiunile 

loturilor naționale de seniori. 

5. La dosarul medical se vor adăuga ulterior toate analizele/controalele medicale necesare 

stabilirii diagnosticului.  

6. Acestea se vor efectua doar la unitățile medicale stabilite de comisia medicală. 

7. În urma analizării dosarului medical, perioada stabilită pentru recuperare de către comisia 

medicală este raportată de medicul lotului atât F.R.H., cât și clubului jucătorului accidentat. 

8. În cazul în care accidentarea necesită intervenție chirurgicală, decontarea costurilor privind 

intervenția chirurgicală vor fi posibile doar în cazul în care aceasta se efectuează exclusiv 

în clinica Asiguratorului F.R.H., conform procedurii de deschidere dosare daună asigurare. 

9. Pe perioada indicată de comisia medicală, jucătorului îi este interzisă participarea la 

antrenamente și jocuri amicale/oficiale.  

10. Dacă perioada stabilită inițial pentru recuperare de către comisia medicală se modifică: 

• În cazul în care jucătorul se recuperează înainte de data stabilită, clubul este obligat să 

înainteze o adresă F.R.H. prin specifică data de la care sportivul este apt pentru 

participarea la antrenamente și competiții. 

• În cazul în care jucătorul nu este recuperat la data stabilită, clubul este obligat să solicite 

o reexaminare a jucătorului, în termenii stabiliți de către comisia medicală. 

 

 



Compensația se va acorda în baza cererii tip completată de către club (Anexa 2.2) și a dosarului 

întocmit de comisia medicală, în care este specificată perioada necesară recuperării. Ulterior 

depunerii acestor acte, plata se va face lunar (sau la momentul reintrării sportivului în programul 

obișnuit, dacă perioada este mai mică de 30 de zile), în baza următoarelor documente: 

- factură eliberată de club;  

- scrisoare medicală întocmită de medicul echipei al cărei jucător este accidentat, în care 

se prezintă situația actuală a sportivului. Clubul trebuie să facă dovada transmiterii 

scrisorii și președintelui comisiei medicale, la adresa de email comunicată pe site-ul 

F.R.H. 


