STATUTUL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE HANDBAL

Cap. I. Definiții
Art. 1.
(1) În sensul prezentului statut abrevierile, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele
semnificații:
(2) I.H.F. - Federația Internațională de Handbal
(3) E.H.F. - Federația Europeană de Handbal
(4) F.R.H. - Federația Română de Handbal
(5) A.N.S.T. - Autoritatea Națională pentru Sport şi Tineret
(6) M.E.C.T.S. – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
(7) C.O.S.R. - Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
(8) C.I.O. - Comitetul Internațional Olimpic
(9) W.A.D.A. - Agenția Mondială Antidoping
(10)
A.N.A.D. - Agenția Națională Anti-Doping
(11)
L.P.H. - Liga Profesionistă de Handbal, respectiv structură sportivă constituită
prin asocierea cluburilor sportive profesioniste de handbal, subordonată Federației
Române de Handbal
(12)
Club – Cluburile de handbal şi cluburile sportive cu secții de handbal, persoane
juridice de drept privat, persoane juridice de drept public sau societăți comerciale
sportive pe acțiuni, după caz
(13)
Asociație sportivă – Societate civilă fără personalitate juridică, constituită
potrivit Codului civil şi al Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările
şi completările ulterioare
(14)
A.J.H / A.M.H – Asociații Județene de Handbal / Asociația de Handbal a
Municipiului București – persoane juridice de drept privat, constituite potrivit
prevederilor Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare
(15)
Secție de handbal – Subunitate în cadrul unui club sportiv sau asociație sportivă
constituită potrivit prevederilor Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare
(16)
Adunarea Generală – Organ de conducere al F.R.H. alcătuit din totalitatea
membrilor afiliați
(17)
Consiliul de Administrație (C.A.) – Organul de conducere și de administrare a
patrimoniului F.R.H. care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale,
regulile generale privind organizarea și funcționarea acestuia fiind stabilite în Statutul
FRH.
(18)
Comitetul director (CD) – Este organul executiv care aduce la îndeplinire
hotărârile C.A. și soluționează problemele ce necesită luarea unor decizii imediate între
ședințele Consiliului de Administrație, care urmează a fi ratificate de către C.A.
(19)
Consiliul consultativ al sponsorilor este organul care propune și asigură soluții
extrabugetare de finanțare a programelor sportive și de dezvoltare ale Federației
Române de Handbal
(20)
Consiliul Consultativ al Ligii Naționale (C.C.L.N.) se constituie în vederea
pregătirii trecerii la profesionalism, prin întocmirea statutului și regulamentelor viitoarei
Ligi Profesioniste de Handbal (L.P.H.), precum și pentru organizarea în bune condițiuni
a pregătirii loturilor naționale și a campionatelor Ligii

(21)
Școala de Perfecționare Profesională (S.P.P.) în parteneriat cu Școala Națională
de Antrenori (S.N.A.); Academia Olimpică de Excelență (A.O.E.); Institutul Național
de Medicină Sportivă (I.N.M.S.); Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport
(U.N.E.F.S.); alte facultăți de profil din tară; Federația Europeană de Handbal (E.H.F.);
federații naționale din străinătate, organizează anual cursuri de perfecționare pentru
antrenori, observatori/inspectori , arbitrii, cadre medicale, etc. din domeniul handbalului
romanesc
(22)
Afiliere – Actul juridic reprezentând decizia luată de F.R.H. sau AJH/AMH,
după caz, de a admite printre membrii săi o structură sportivă de handbal, în condițiile
prevăzute de Legea educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare şi Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii
educației fizice şi sportului nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001
(23)
Legitimare – Actul juridic bilateral stabilit între o structură sportivă de handbal
şi un sportiv prin care sunt asumate drepturi şi obligații reciproce
(24)
Legitimație sportivă – Document care atestă apartenența unui sportiv la un club
sau asociație sportivă
(25)
Membru – Structura sportivă afiliată la F.R.H., în condițiile Legii educației
fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
prezentului statut
(26)
Oficial – Persoana care reprezintă sau care este delegată să reprezinte F.R.H. sau
altă structură afiliată
(27)
Antrenor – Persoana atestată conform legislației în vigoare care pregătește și
conduce procesul instructiv/educativ al echipelor participante în competiții
(28)
a) Observator/Inspector – Persoană autorizată și delegată conform
regulamentelor și normelor în vigoare, să supravegheze și să controleze organizarea şi
desfășurarea competițiilor oficiale de handbal
b)Arbitru – Persoana autorizată și delegată conform regulamentelor și normelor
în vigoare, care evaluează calitatea prestației la jocurile de handbal, urmărește
respectarea regulilor de joc şi aplică sancțiunile în cadrul jocului de handbal
(29)
Regulament/Normă – Orice act cu caracter normativ emis de F.R.H. în aplicarea
şi completarea dispozițiilor statutare
(30)
Calendar competițional – Calendarul tuturor competițiilor oficiale tutelate de
F.R.H. desfășurate la nivel național şi internațional
(31)
Taxa – Suma de bani pe care o achită membrii F.R.H., sportivii, antrenorii,
arbitri în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, în condițiile şi la
termenele stabilite de regulamentele F.R.H.
(32)
Cotizație – Suma de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii F.R.H.,
în condițiile şi la termenele stabilite de Statutul si regulamentele F.R.H.
(33)
Penalitate – Sancțiune pecuniară ce constă în suma de bani pe care cel care
săvârșește o abatere disciplinară/o încălcare a prevederilor prezentului statut, a
regulamentelor şi a normelor F.R.H. este obligat să o plătească în contul F.R.H.
Cap. II. Dispoziții generale
Art. 2.
(1). F.R.H. este succesoarea în drepturi a Federației Române de Handbal, fondată la 01.04.1936,
devenind persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă,
neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, reorganizată în conformitate cu
dispozițiile OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, în temeiul Art.94 din Legea
educației fizice şi sportului nr. 69/2000.

(2). Federația Română de Handbal denumită în continuare F.R.H., funcționează în baza
statutului propriu, a Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi
modificările ulterioare, a HG nr. 884/2000, pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, a OG nr. 26/2000, cu
privire la asociații şi fundații, aprobate cu modificări şi completări de Legea nr. 246/2005
şi a altor dispoziții legale în materie, precum şi în conformitate cu statutul I.H.F. şi E.H.F.
la care F.R.H. este afiliată.
(3). F.R.H. deține în condițiile legislației în vigoare Certificatul de Înscriere a Persoanei Juridice
fără Scop Patrimonial nr. 12/15.01.2002 eliberat de Tribunalul Municipiului București –
Secția a IV-a Civilă şi Certificat de Identitate Sportivă nr. B/C/00013/2002, eliberat de
Ministerul Tineretului şi Sportului(ANST) la data de 16.01.2002 consemnat în Registrul
Special nr. 78.
Art. 3.
(1). F.R.H. este singura autoritate națională a handbalului din România recunoscută de
organismele internaționale, respectiv I.H.F. şi E.H.F.
(2). F.R.H. nu admite discriminări politice, religioase, rasiste, de naționalitate, sex sau profesie.
Reprezintă şi apără interesele şi culorile naționale ale României, pe plan extern în domeniul
handbalului.
Cap. III. Elemente de identificare
Art. 4. Denumirea federației este Federația Română de Handbal, potrivit dovezii privind
disponibilitatea denumirii, eliberată de Ministerul Justiției cu nr. 1697/13.07.2000.
Art. 5. Sediul F.R.H. este în municipiul București, str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1 şi poate
fi schimbat în condițiile legii prin hotărârea Consiliului de Administrație.
Art. 6. F.R.H. are steag, emblemă şi insignă proprii.
Art. 7. Durata de funcționare a F.R.H. este pe termen nedeterminat.
Cap. IV. Patrimoniu
Art. 8. Patrimoniul inițial al F.R.H. la data desfășurării Adunării Generale de reorganizare este
de 2.176.172.351,38 lei şi 17.374,31 Euro, conform extraselor de cont din data de 27.11.2001.
Art. 9. F.R.H. administrează şi dispune, în condițiile legii, de bunurile aflate în patrimoniu
propriu, în scopul realizării obiectului său de activitate. Patrimoniul F.R.H. poate fi modificat
potrivit competențelor stabilite prin prezentul Statut, prin hotărârea Adunării Generale, cu
respectarea dispozițiilor legale în materie.
Cap. V. Scopul, obiectivele şi atribuțiile F.R.H.
Art. 10.
(1). Scopul F.R.H. constă în organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activității
handbalistice pe întreg teritoriul României. F.R.H. are dreptul de a emite decizii si
regulamente cu caracter obligatoriu pentru toți membrii afiliați în ceea ce privește
organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activității handbalistice din România.
(2). În acest sens, principalele obiective ale F.R.H. sunt:
a) dezvoltarea şi promovarea practicării handbalului pe teritoriul României, sub toate
formele sale şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de
naționalitate, sex sau vârstă;
b) promovarea handbalului, prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor afiliate la
F.R.H., în competițiile internaționale;
c) reprezentarea şi apărarea intereselor handbalului românesc pe plan intern şi internațional;

d) prevenirea şi sancționarea încălcării statutului, regulamentelor şi normelor F.R.H.,
precum şi cele ale I.H.F. şi E.H.F.;
e) prevenirea şi sancționarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în handbal,
precum şi protejarea activității handbalistice de orice abuzuri.
(3). În vederea realizării obiectivelor sale, F.R.H. exercită următoarele atribuții principale :
a) elaborează strategia națională de dezvoltare a activității handbalistice şi controlează
aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
b) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor din
loturile naționale la competițiile internaționale;
c) asigură reprezentarea României în competițiile sportive şi în organismele internaționale
la care F.R.H. este afiliată;
d) organizează, coordonează si controlează activitatea Centrelor Naționale de Excelentă;
e) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de handbal privind formarea,
perfecționarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora;
f) exercită puterea disciplinară conform Legii nr. 69/2000 şi prezentului statut;
g) organizează sau tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional care au loc pe
teritoriul României, cu avizul A.N.S.T.;
h) colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului (M.T.S.), cu Ministerul Educației
Naționale (M.E.N.) și/sau cu instituțiile din structurile acestora pentru formarea și
perfecționarea specialiștilor din domeniul handbalului și organizează activitățile de
formare continuă pentru personalul didactic cu specializarea handbal;
i) colaborează cu A.N.A.D. pentru promovarea măsurilor de informare, educare, prevenire
şi control a utilizării substanțelor interzise şi metodelor interzise destinate să
mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele
competițiilor organizate direct la nivel național, facilitează controalele solicitate de către
A.N.A.D., E.H.F. şi I.H.F.;
j) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenței, precum şi pentru
promovarea spiritului de fair-play şi toleranței în activitatea sportivă;
k) în calitate de membru al C.O.S.R., colaborează cu acesta în realizarea şi subvenționarea
programelor privind selecția şi participarea loturilor naționale de handbal la Jocurile
Olimpice;
l) dezvoltă şi întreține relații de colaborare cu forurile internaționale de specialitate şi cu
federațiile naționale afiliate la acestea;
m) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale şi locale, precum şi cu alți
factori interesați pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea bazei materiale destinate
practicării handbalului, pentru înființarea unor centre teritoriale de juniori și cadeți, şi în
alte domenii de interes handbalistic;
n) emite, eliberează şi retrage licențele de handbalist profesionist şi club profesionist
stabilind totodată condițiile privind emiterea, eliberarea şi retragerea susmenționatelor
licențe;
o) stabilește condițiile desfășurării activităților handbalistice, a cluburilor sportive
profesioniste de handbal;
p) în vederea aplicării corecte şi unitare a normelor legislative referitoare la recunoașterea
handbalului ca ramură de sport profesionistă, exercită dreptul de control cu privire la
aceste activități şi emite decizii cu caracter obligatoriu şi imediat pentru membrii
federației în domeniile mai sus menționate;
q) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu în
conformitate cu prevederile legale, ale Statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
r) asigură mijloacele financiare şi materiale prin efort propriu, din activități economice
directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federației, organizate în
unități proprii cu sau fără personalitate juridică;

s) poate înființa societăți comerciale şi/sau poate desfășura orice alte activități economice
directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal
al federației;
t) elaborează şi editează publicații proprii privind activitatea handbalistică;
u) organizează banca de date a F.R.H. privind activitatea handbalistică din România;
v) are drept de procurare (achiziționare), folosire, transport, manipulare a oricărui fel de
aparatură specifică sălilor de sport, aparatură electronică de calcul, alte instalații
specifice în conformitate cu legislația în vigoare;
w) comunicarea către membrii federației a obligației de a respecta statutele şi regulamentele
internaționale la care F.R.H. s-a afiliat corelativ cu dreptul F.R.H. de a aplica sancțiuni
în cazul nerespectării acestora;
x) emite decizii cu caracter obligatoriu şi imediat pentru toți membrii F.R.H. în ceea ce
privește organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activităților la nivelul
acestora;
y) aplică sancțiunile stabilite în regulamentele federației în ceea ce privește încălcarea de
către membrii acesteia a statutelor şi regulamentelor F.R.H.
z) organizează activitățile şi competițiile sportive oficiale la nivel național.
Art. 11. Federația Română de Handbal poate îndeplini şi alte atribuții stabilite de Adunarea
Generală sau prevăzute de actele normative în vigoare.
Art. 12.
(1). F.R.H. promovează măsurile de prevenire şi combatere a folosirii substanțelor şi/sau a
metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a handbaliștilor
sau să modifice rezultatele competițiilor, în concordanță cu reglementările I.H.F. și E.H.F.
precum şi cu legislația internă în materie.
(2). F.R.H. elaborează programe de informare şi educare a handbaliștilor, programe care
furnizează informații asupra procedurilor de control doping, drepturilor şi obligațiilor
sportivilor, substanțelor şi metodelor aflate pe „Lista interzisă”, consecințelor dopajului
asupra sănătății şi asupra implicațiilor juridice.
Art. 13.
(1). F.R.H. elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale, potrivit competențelor care le sunt
atribuite în prezentul statut, şi în acord cu reglementările în vigoare, următoarele :
a) regulamentul de organizare, funcționare, precum și cel de ordine interioară al F.R.H.
executive;
b) regulamentul disciplinar al F.R.H.;
c) regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Centrale de Competiții;
d) regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Centrale de Arbitri a F.R.H.;
e) regulamente de organizare şi funcționare a corpului de observatori F.R.H.;
f) regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei tehnice;
g) regulamentul de ordine interioară al loturilor naționale;
h) regulamentul de joc;
i) statutul antrenorului;
j) statutul sportivului;
k) regulamentul privind acordarea licenței de sportiv profesionist;
l) regulamentul privind acordarea statutului de club profesionist;
m) norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru propria
activitate;
n) alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor
prevăzute în prezentul statut.
(2). Statutul, regulamentele, normele, hotărârile şi deciziile organelor F.R.H. sunt obligatorii
pentru membrii afiliați şi membrii acestora. Membrii afiliați au obligația de a-şi adapta
permanent statutele şi regulamentele proprii astfel încât să fie în concordanță cu Statutul,

regulamentele, normele şi hotărârile F.R.H. Nerespectarea obligațiilor stipulate constituie
abatere disciplinară şi poate atrage aplicarea unei sancțiuni disciplinare.
Capitolul 6. Membrii F.R.H. Condiții de afiliere
Art. 14. Potrivit prevederilor Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, pot fi membri F.R.H. următoarele structuri sportive în care se
desfășoară în mod organizat activitatea de handbal. Acestea sunt :
a) Cluburi sportive, persoane juridice de drept public, inclusiv unitățile de învățământ cu
program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
b) Cluburi sportive, persoane juridice de drept privat;
c) Asociațiile Județene de Handbal şi Asociația Municipală de Handbal București;
d) Cluburi Sportive Profesioniste organizate ca asociații fără scop patrimonial sau societăți
comerciale sportive pe acțiuni.
Art. 15. Calitatea de membru al F.R.H. se dobândește prin efectul afilierii.
Art. 16.
(1). Structurile sportive care urmează sa se afilieze la federație, trebuie să îndeplinească
următoarele condiții de afiliere:
a) să aibă secție de handbal;
b) să dețină Certificatul de identitate sportivă;
c) să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentul F.R.H.;
d) să solicite în scris opțiunea de a face parte din F.R.H., printr-o cerere tip adresată
Consiliului de Administrație, care va conține:
- numărul de identificare sportivă,
- numărul şi data emiterii certificatului de identitate sportivă;
- denumirea structurii sportive;
- sediul (adresa completă, telefon, fax, e-mail și eventual site);
- organele de conducere şi administrare;
- culorile clubului;
- data, semnătura, ștampila.
Prin cererea de afiliere, clubul sau asociația județeană de handbal care dorește să devină
membru al F.R.H. se obligă să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile acesteia,
obligație care trebuie înscrisă în statutul structurii sportive;
e) să achite taxa de afiliere în condițiile și termenele prevăzute de regulamentele F.R.H..
(2). La cererea de afiliere se atașează, în funcție de forma de organizare a solicitantului
următoarele înscrisuri doveditoare :
A. În cazul structurilor sportive, persoane juridice de drept privat :
a) actul constituirii şi statutul, autentificate;
b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalității
juridice;
c) copie certificată conform cu originalul de pe Certificatul de identitate sportivă;
d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul național al persoanelor
juridice fără scop patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop
patrimonial;
e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului, în cazul
structurilor sportive organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni;
f) dovada sediului;
g) dovada patrimoniului.
B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice, de drept public :

a) actul administrativ certificat conform cu originalul sau actul normativ, legalizate, prin
care au fost înființate şi/sau organizate;
b) actul de dispoziție, legalizat, prin care este aprobat regulamentul de organizare şi
funcționare;
c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;
d) dovada sediului;
e) dovada patrimoniului.
C. În cazul unităților de învățământ cu program sportiv :
a) actul de dispoziție, legalizat, prin care au fost înființate;
b) actul de dispoziție, legalizat, prin care se stabilește ca respectiva unitate de învățământ
să desfășoare, pe lângă activitatea de învățământ, şi activități de selecție, pregătire şi
participare la sistemul competițional național de handbal;
c) copie certificată conform cu originalul de pe Certificatul de identitate sportivă;
d) dovada sediului;
e) dovada patrimoniului.
Art. 17. După depunerea acestor acte, Consiliul de Administrație hotărăște afilierea cu titlu
provizoriu pe care o supune spre ratificare primei Adunări Generale care va decide afilierea
definitivă, conform art. 30 din HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000.
Art. 18. Schimbarea situației juridice a unui membru afiliat la F.R.H. impune obligația
reafilierii la aceasta, potrivit procedurilor prevăzute de Legea educației fizice şi sportului nr.
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 19. Membrii F.R.H. au următoarele drepturi :
a) participă la ședințele Adunării Generale. Au drept de vot numai membrii F.R.H. care
organizează sau participă la competiții oficiale și au achitat cotizația anuală (cu excepția
echipelor de juniori care nu plătesc cotizație anuală);
b) au dreptul de a propune şi alege reprezentanți în structurile de conducere ale F.R.H.;
c) pot iniția proiecte de măsuri pentru dezvoltarea handbalului în România;
d) de a avea reprezentanți, în condițiile prezentului statut, în organele de conducere ale
F.R.H.;
e) de a participa la ședințele Adunării Generale cu drept de vot în sistemul un membru
(structură sportivă) = un vot, în condițiile prezentului Statut;
f) de a iniția propuneri de modificare sau completare a actelor normative sau cu caracter
normativ care reglementează activitatea handbalistică din România cu avizul prealabil
al C.A. al F.R.H.
g) de a se adresa organelor si organismelor competente ale F.R.H., conform prevederilor
statutului, pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea proprie;
h) de a primi distincții, premieri, titluri onorifice, ce țin de competența F.R.H.;
i) de a organiza/participa la competiții interne şi internaționale, cu avizul F.R.H.;
j) de a încheia contracte cu diferiți sponsori fără a încălca însă prevederile regulamentelor
F.R.H., I.H.F. și E.H.F., precum şi legile în vigoare.
Art. 20. Membrii F.R.H. au următoarele obligații :
a) să-şi desfășoare activitatea respectând Statutul, regulamentele, normele, hotărârile şi
deciziile F.R.H.;
b) să asigure îndeplinirea obligațiilor ce le revin ca membru F.R.H., în cadrul structurilor
proprii;
c) să permită şi să sprijine controlul dispus de către Adunarea Generală şi de către organele
de conducere, supraveghere și control, ale F.R.H.;
d) să respecte, să apere și să promoveze imaginea şi prestigiul F.R.H. şi ale organelor sale;
e) să respecte toate obligațiile asumate față de F.R.H stabilite prin statut, regulamente,
normele și hotărârile organele de conducere, supraveghere și control, ale F.R.H.;

f) să conserve scopul şi obiectivele proprii pentru care i s-a admis calitatea de membru;
g) să solicite acordul F.R.H. pentru organizarea/participarea la competiții interne şi
internaționale;
h) să aplice masurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise si al
metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a
sportivilor, sau să modifice rezultatul competițiilor organizate direct la nivel național,
în concordanță cu reglementările federațiilor internaționale de handbal, al C.I.O. și
W.A.D.A.;
i) să acționeze împotriva oricăror manifestări de violență în sport şi pentru promovarea
spiritului de fair-play în competiții şi în afara lor;
j) să achite taxele, vizele și cotizațiile stabilite prin hotărâri ale organelor de conducere,
supraveghere și control ale F.R.H., în condițiile legii și ale Statutului F.R.H..
Art. 21. Încetarea calității de membru al F.R.H. are loc în următoarele cazuri:
a) retragerea structurii din cadrul F.R.H, caz în care nu se vor restitui taxele şi cotizația,
avansate în anul respectiv;
b) dizolvarea membrului afiliat;
c) dizolvarea secției de handbal a structurii afiliate;
d) dizolvarea F.R.H.;
e) excluderea. ca sancțiune disciplinară, care se aplică structurii sau membrului respectiv.
Art. 22.
(1). Retragerea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în
conformitate cu prevederile statutului propriu și al F.R.H..
(2). Membrul afiliat are obligația să transmită Consiliului de Administrație al F.R.H. hotărârea
de retragere luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de
la adoptarea acesteia.
(3). Consiliul de Administrație va informa Adunarea Generală a F.R.H., la prima sa întrunire,
cu privire la retragerea membrului afiliat respectiv.
Art. 23.
(1). Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în
conformitate cu prevederile statutului propriu. În cazul membrului fără personalitate
juridică, dizolvarea acestuia se va face numai prin decizia forului care a aprobat înființarea
acestuia.
(2). Membrul afiliat dizolvat are obligația să transmită Consiliului de Administrație al F.R.H.
hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum
15 zile de la adoptarea acesteia.
(3). În cazul în care dizolvarea intervine de drept sau în temeiul unei hotărâri judecătorești,
membrul afiliat dizolvat are obligația să transmită Consiliului de Administrație al F.R.H.
hotărârea judecătorească de dizolvare în termen de maximum 15 zile de la comunicarea
acesteia.
(4). Dacă un membru afiliat se dizolvă, el își pierde automat calitatea de membru al F.R.H..
(5). Consiliul de Administrație va informa Adunarea Generală a F.R.H., la prima sa ședință , cu
privire la dizolvarea membrului afiliat respectiv.
Art. 24.
(1). Excluderea sau dezafilierea unei structuri sportive intervine în următoarele situații :
a) neparticiparea unei structuri sportive la nicio competiție oficială organizată de F.R.H.
timp de 2 ani consecutiv;
b) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă această
imposibilitate durează mai mult de un an;
c) scopul şi obiectul său de activitate a devenit ilicit, sau contrar bunelor moravuri, ordinii
publice şi siguranței naționale;
d) scopul este altul decât cel pentru care s-a constituit sau pe care l-a declarat, fără să fi
fost autorizată în mod legal;

e) încălcarea gravă şi/sau repetată a Statutului F.R.H., a regulamentelor, normelor,
hotărârilor F.R.H..
(1). Pentru situațiile prevăzute la alin. 1 lit. a) – d) excluderea sau dezafilierea operează de drept.
Excluderea sau dezafilierea se constată de către Consiliul de Administrație care va informa
Adunarea Generală a F.R.H., la proxima sa întrunire.
Capitolul 7. Organizarea F.R.H.
Art. 25.
(1). Organele F.R.H. sunt:
a) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuită din totalitatea membrilor afiliați
la FRH;
b) Consiliul de Administrație este organul de conducere și administrare a patrimoniului
F.R.H., care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale;
c) Comitetul Director este organul executiv care aduce la îndeplinire hotărârile C.A. și
soluționează problemele ce necesită luarea unor decizii imediate între ședințele
Consiliului de Administrație;
d) Consiliul consultativ al sponsorilor este organul care propune soluții de finanțare a
programelor sportive și de dezvoltare ale F.R.H. și a handbalului românesc în general;
e) Comisia de Cenzori este organul de control financiar intern al F.R.H.;
f) Comisia Centrală de Disciplină și Comisia de Apel sunt comisii independente care
judecă în prima și a doua instanță;
g) Comisiile centrale ale F.R.H. sunt organisme de specialitate ale federației
(2). Membrii Consiliului de Administrație, și Președinții Comisiilor de Cenzori și de Apel, nu
pot fi desemnați decât prin alegeri libere, în cadrul ședințelor Adunării Generale de alegeri,
de către membrii săi, într-un sistem electoral independent, în conformitate cu prevederile
prezentului statut.
(3). Prin excepție, de la prevederile alin.2, în cazul constituirii L.P.H., președintele ales al L.P.H.
este de drept vicepreședinte al F.R.H..
Art. 26.
(1). Adunarea Generală este organul legislativ şi, în consecință autoritatea supremă a F.R.H.,
constituită din totalitatea membrilor afiliați.
(2). Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare anuale, de alegeri şi extraordinare.
Art. 27.
(1) Adunarea Generală ordinară se desfășoară anual în primul semestru al anului următor şi va
fi convocată de Consiliul de Administrație cu cel puțin 30 zile înainte de data fixată pentru
desfășurarea ei. Ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi aprobate (în proiect), se
transmit membrilor afiliați pentru a fi studiate. Cu minimum 20 zile înainte de data
desfășurării adunării, observațiile şi propunerile de completare a acestor documente,
precum şi numele delegaților care vor participa la adunare, vor fi transmise F.R.H..
(2) Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la 4 (patru) ani şi se convoacă de către Consiliul
de Administrație cu cel puțin 30 zile înainte de data de desfășurare.
(3) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată cu respectarea metodologiei prevăzute
la alin. (2), astfel:
a) de către președinte;
b) de către majoritatea simplă, respectiv jumătate plus unu din membrii C.A.;
c) printr-o moțiune de neîncredere în activitatea C.A., semnată de cel puțin 1/2 din
delegații cu drept de vot care au participat la ultima Adunare Generală;
d) de către A.N.S.T. în cazuri excepționale: abateri grave de la normele generale privind
activitatea sportivă, de la prevederile Statutului şi regulamentelor federației,
nerespectarea strategiei generale privind organizarea şi dezvoltarea handbalului,
activitate necorespunzătoare a organelor de conducere ale federației.

Art. 28.
(1). La Adunarea Generală participă, în condițiile prezentului statut, câte un reprezentant al
fiecărei structuri sportive afiliate.
(2). Au drept de vot la Adunarea Generală numai membrii afiliați care în anul desfășurării
Adunării Generale au participat la cel puțin o competiție organizată de F.R.H. sau au
organizat cel puțin o competiție recunoscută de F.R.H..
Art. 29.
(1). La Adunarea Generală vor putea participa şi persoane invitate, fără drept de vot, inclusiv
reprezentanți mass-media.
(2). În principiu, Adunarea Generală este publică, accesul fiind permis pe bază de invitații.
Adunarea Generală poate hotărî, cu majoritate simplă, ca Adunarea Generală să nu fie
publică.
Art. 30.
(1). Odată cu convocarea Adunării Generale, care cuprinde data, ora şi locul desfășurării, se
comunică şi ordinea de zi. Ordinea de zi va fi supusă la vot Adunării Generale.
(2). Membrii afiliați pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea materialelor ce
urmează a fi prezentate în Adunarea Generală, precum și completarea sau modificarea
ordinii de zi în termen de șapte zile de la comunicare. Propunerile pentru completarea şi/sau
modificarea ordinii de zi se supun votului Adunării Generale. Ordinea de zi a Adunării
Generale ordinare poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul a 2/3 din membrii
afiliați prezenți.
(3). Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea şi/sau completarea statutului,
convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al acestora.
Art. 31.
(1) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include cel puțin următoarele puncte:
a) constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise
din partea structurilor sportive afiliate;
b) aprobarea ordinii de zi;
c) desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
d) alocuțiunea președintelui F.R.H.;
e) desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare se face prin
alegeri;
f) raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe perioada parcursă de la
ultima Adunare Generală; prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent şi aprobarea
prin vot a acestuia;
g) prezentarea şi aprobarea prin vot deschis a raportului Comisiei de Cenzori;
h) prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi
cheltuieli;
i) afilierea şi/sau excluderea membrilor F.R.H., după caz.
(2). Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai temele
(problemele) care au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara
celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.
Art. 32.
(1). În cadrul desfășurării Adunării Generale se verifică şi se stabilesc :
- prezența delegaților cu delegații scrise din partea membrilor afiliați;
- persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial sau îl vor verifica în cazul că a fost
făcut prin stenogramă, care constituie secretariatul Adunării Generale – desemnarea
acestora se face prin votul deschis al delegaților participanți la adunare;
- componența Comisiei de validare a voturilor numai în cazul Adunării Generale de
alegeri – desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegaților cu
drept de vot, participanți la Adunarea Generală la propunerea acestora.

(2). Validarea reprezentanților cu drept de vot se va face înaintea începerii Adunării Generale,
pe baza delegației scrise, emise de structura sportivă care i-a desemnat. Președintele, în
deschiderea adunării, prezintă situația prezenței delegaților cu drept de vot.
(3). Numai delegații cu drept de vot prezenți şi abilitați să voteze vor putea decide asupra
chestiunilor supuse la vot.
(4). Votul prin corespondență sau prin împuternicire (procură) nu este admis.
Art. 33.
(1) Adunarea Generală ordinară este statutar constituită în prezența a 50%+1 din numărul
delegaților cu drept de vot, iar Adunările Generale de alegeri sau extraordinare sunt
statutare în prezenta a 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot. În cazul în care nu se
întrunește cvorumul necesar, se va convoca o nouă Adunare Generală în termen de 15 zile,
care se va desfășura indiferent de numărul membrilor prezenți cu drept de vot.
(2) Adunarea Generală este condusă de către președintele F.R.H. sau, în lipsa acestuia, de unul
dintre vicepreședinți desemnat de către C.A.. În lipsa acestora, Adunarea Generală va hotărî
cu majoritate simplă cine va conduce ședința.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Adunarea Generală ordinară de alegeri este condusă
de secretarul general al F.R.H..
(4) Prezidiul Adunării Generale poate fi format din președintele federației, vicepreședinți,
Secretarul General, ceilalți membri ai C.A. şi alți invitați oficiali.
Art. 34.
(1) Secretariatul Adunării Generale va redacta procesul-verbal care va cuprinde :
a) modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală şi caracterul;
b) anul, luna, ziua şi locul desfășurării;
c) numărul membrilor afiliați, cu drept de vot, prezenți;
d) componența prezidiului Adunării Generale;
e) ordinea de zi votată de Adunarea Generală;
f) dezbaterile şi luările de cuvânt;
g) hotărârile adoptate;
h) orice alte situații apărute în afara ordinii de zi, în Adunarea Generală.
(2). Procesul-verbal va purta semnătura președintelui F.R.H. sau a persoanelor desemnate, în
condițiile art. 33 alin. (2), să conducă Adunarea Generală şi a persoanelor care au întocmit
procesul-verbal.
Art. 35.
(1). Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă, jumătate plus unu din delegați cu
drept de vot prezenți la adunare, în afară de cazurile de mai jos în care este necesară o majoritate
de 2/3 din numărul membrilor prezenți, pentru:
- modificări şi completări la statut;
- completări la ordinea de zi a Adunării Generale;
- excluderea membrilor afiliați;
- dizolvarea federației.
(2). Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, în raport de modalitatea şi prevederile
prezentului statut.
(3). Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar
și pentru membrii afiliați care nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.
(4). Membrul afiliat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este
interesat direct, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(5). Membrul afiliat care încalcă dispozițiile paragrafului de mai sus este răspunzător de daunele
cauzate federației, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
(6). Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în prezentul statut,
pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de

ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data
când a avut loc ședința, după caz.
(7). Hotărârile Adunării Generale se certifică, prin semnătură, de către președinte sau de către
persoanele desemnate, în condițiile Art. 33 alin. (2), să conducă Adunarea Generală, şi intră
în vigoare la data stabilită de Adunarea Generală.
Art. 36.
(1). La Adunarea Generală de Alegeri pentru C.A. , toate alegerile se fac prin vot secret cu
buletine de vot. Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de
validare.
(2). Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunțat de Comisia de validare înainte de
numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al
buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depășește pe
cel al buletinelor eliberate, votul este anulat şi se va proceda la o altă votare.
(3). La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate.
Buletinele necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul.
(4). Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare şi consemnat în procesul-verbal
al Adunării Generale.
Art. 37.
(1) Președintele, cei 2 vicepreședinți ai F.R.H., membrii C.A., Președintele Comisiei de apel
și Președintele Comisiei de Cenzori , sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală
de alegeri a F.R.H., pentru un mandat de 4 ani. În cazul constituirii L.P.H., președintele
ales al L.P.H., devine de drept al treilea vicepreședinte al F.R.H..
(2) Persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte al F.R.H. trebuie să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții :
a) cetățenie română și domiciliu în România;
b) studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
c) fără a avea înscrise fapte penale în cazierul judiciar;
d) să nu aibă nici un fel de relații contractuale cu F.R.H. sau cu o structură afiliată acesteia.
(3). Persoanele propuse pentru a candida la funcțiile de vicepreședinte al F.R.H. trebuie să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții :
a) cetățenie română și domiciliu în România;
b) fără a avea înscrise fapte penale în cazierul judiciar;
c) să nu fie antrenor, sportiv sau arbitru în activitate pe durata mandatului.
(4). Persoanele propuse pentru a candida la funcțiile de membru al C.A. al F.R.H. trebuie să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții :
a) cetățenie română și domiciliu în România;
b) să nu fie sportiv sau arbitru în activitate pe durata mandatului;
c) fără a avea înscrise fapte penale în cazierul judiciar.
(5). Persoanele propuse pentru a candida la funcția de Președinte al Comisiei de apel trebuie să
îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:
a) cetățenie română și domiciliu în România;
b) studii superioare de specialitate juridică;
c) experiență juridică de minimum 3 ani;
d) să nu facă parte din niciun alt organism al F.R.H. și sa nu fie salariat al F.R.H;
e) să nu aibă nici un fel de relații contractuale cu F.R.H. sau cu o structură afiliată acesteia;
f) fără a avea înscrise fapte penale în cazierul judiciar.
(6). În termen de 5 zile de la data limită de transmitere a propunerilor de candidați pentru toate
funcțiile alese de Adunarea Generală, Comitetul Director al F.R.H. verifică îndeplinirea
condițiilor prevăzute la alin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 şi le supune validării Consiliului de
Administrație.

(7). Cu minimum 3 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale ordinare de alegeri,
Consiliul de Administrație validează candidaturile care îndeplinesc condițiile prevăzute în
prezentul statut.
(8). Lista candidaturilor validate se face publică prin postare pe site-ul F.R.H..
(9). Un candidat, pentru orice funcție aleasă de Adunarea Generală, poate fi supus alegerii
numai dacă este prezent la ședința Adunării Generale de Alegeri.
(10). În cadrul ședințelor Adunării Generale de Alegeri nu se pot face propuneri pentru nici o
funcție aleasă de Adunarea Generală.
(11). Alegerea președintelui şi a celor 2 vicepreședinți ai federației (handbal masculin și
handbal feminin) se face prin vot secret, pe funcții, candidații fiind declarați aleși după
următoarea procedură:
a) președintele numai dacă întrunește majoritatea simplă. În situația în care după
desfășurarea primului tur de scrutin pentru această funcție nici un candidat nu a întrunit
majoritatea simplă se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii
doi candidați (în ordinea dată de numărul de voturi obținute în primul tur de scrutin) iar,
dacă nici în acest al doilea tur nu se realizează majoritatea simplă a voturilor, va fi
declarat ales candidatul care obține majoritatea relativă a voturilor. Dacă pe primul loc
sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de voturi, superior celui realizat
de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei. În cazul în care pe locul
doi sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de voturi, scrutinul va avea
loc între aceștia şi candidatul situat pe primul loc;
b) vicepreședinții sunt desemnați de către Adunarea Generală, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obținute;
c) ceilalți 14 membri ai Consiliului de Administrație se aleg până la completarea
numărului de locuri stabilit prin Statut, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obținute;
d) dacă ultimii membri au număr egal de voturi întrunite, se organizează, numai pentru
aceștia, noi tururi de scrutin pana la departajare.
(12). Președintele Comisiei de apel și Președintele Comisiei de Cenzori prezenți la Adunarea
Generală, se aleg în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute; daca pe primul loc
sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de voturi, superior celui realizat de
candidatul imediat următor, se organizează, numai pentru aceștia, noi tururi de scrutin, pana la
departajare.
(13). În cazul în care pentru funcția de președinte este un singur candidat, Adunarea Generală
poate aproba alegerea acestuia prin vot deschis.
Art. 38.
(1). Pentru alegerea tuturor funcțiilor alese de Adunarea Generală, numai membrii afiliați pot
propune candidaturi.
(2). Propunerile trebuie transmise la secretariatul F.R.H. cu cel puțin 15 zile înainte de data la
care este convocată Adunarea Generală ordinară de alegeri.
(3). Fiecare propunere trebuie însoțită de acordul scris al candidatului şi un curriculum-vitae al
acestuia, precum și o declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute
de prezentul statut pentru funcția la care candidează.
(4). Propunerile care nu sunt însoțite de documentele prevăzute la alin. (3) nu se iau în
considerare.
(5). Fiecare propunere pentru funcția de președinte trebuie însoțită în plus față de documentele
prevăzute la alin. (3) şi de programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activității
handbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru perioada viitorului mandat,
prezentat în scris.

Art. 39.
(1). Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, titlul de „Președinte de Onoare” sau
„Membru de Onoare” persoanelor cu contribuții meritorii în handbalul românesc sau în
activitatea federației.
(2). Propunerile în acest sens pot fi făcute de către C.A..
(3). Un președinte de onoare sau membru de onoare poate să participe la Adunarea Generală, să
ia parte la discuții, dar fără drept de vot.
(4). Președintele de onoare sau membrul de onoare poate să participe şi la ședințele C.A., în
condițiile prevăzute la alin. (3).
Art. 40.
Adunarea Generală îndeplinește următoarele atribuții :
a) aprobă statutul F.R.H. şi modificările/completările ulterioare, precum şi modificările
actului constitutiv al FRH;
b) aprobă strategia dezvoltării handbalului aprobând planurile de dezvoltare pe termen
lung, mediu şi scurt;
c) analizează activitatea F.R.H. anual;
d) aprobă execuția bugetară pe anul încheiat, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanțul
contabil;
e) aprobă raportul privind activitatea Consiliului de Administrație şi raportul Comisiei de
Cenzori;
f) alege şi revocă membrii C.A.;
g) alege şi revocă Comisia de Cenzori a F.R.H.;
h) alege şi revocă: președintele Comisiei de Apel;
i) adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopurilor şi strategiei F.R.H.,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) validează afilierea, dezafilierea și excluderea membrilor afiliați, potrivit prevederilor
prezentului statut;
k) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, membrii de onoare ai F.R.H.;
l) hotărăște dizolvarea şi lichidarea F.R.H., stabilind destinația bunurilor rămase după
lichidare, în condițiile legii;
m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, Statut.
Art. 41.
(1) C.A. se compune din 17 sau în cazul constituirii L.P.H. din 18 persoane, după cum urmează:
a) președintele F.R.H. care este şi președinte al Consiliului de Administrație;
b) 2, sau în cazul constituirii L.P.H., 3 vicepreședinți ai F.R.H. și ai C.A., din care:
- un vicepreședinte reprezentant al handbalului masculin,
- un vicepreședinte reprezentant al handbalului feminin;
- după caz, un vicepreședinte al handbalului profesionist, respectiv președintele ales al
L.P.H.;
- 14 membri.
(1). Alegerile pentru C.A. se desfășoară o dată la 4 (patru) ani, prin vot secret, pe funcții.
(2). O persoană poate candida numai pentru o singură funcție în C.A..
(3). La toate ședințele C.A. participă, fără drept de vot, Secretarul General şi trezorierul F.R.H..
(4). Dacă președintele F.R.H. își încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuțiile, unul dintre
vicepreședinți, desemnat de C.A., le va prelua până cel mult la Adunarea Generală
următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou președinte, conform
prevederilor prezentului Statut.
(5). Dacă vicepreședinții, membri ai C.A., președintele Comisiei de Apel, își încetează
activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuțiile ca urmare a pierderii calității de bază pentru
care au fost aleși, ei vor fi înlocuiți, la prima Adunare Generală conform prevederilor
prezentului statut.
(6). În funcție de ordinea de zi, la ședințele C.A. pot fi invitate şi alte persoane.

Art. 42.
(1). C.A. se întrunește în ședințe ordinare, de regulă o dată la 3 luni sau în ședințe extraordinare
ori de câte ori este nevoie;
(2). Şedinţa C.A. este statutară dacă sunt prezenți majoritatea simplă a membrilor, respectiv
jumătate plus unu din membrii CA.
Art. 43.
(1). Hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor
prezenți la ședință. În caz de egalitate, decide votul președintelui.
(2). Hotărârile C.A. intră în vigoare la data stabilită de acesta.
(3). Au dreptul să voteze toți membrii Consiliului de Administrație, cu un singur vot fiecare.
(4). Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcție de decizia membrilor C.A. prezenți la
ședința respectivă.
(5). Votul prin corespondență sau împuternicire (procură) este admis în cazuri de urgență
deosebită, și cu acordul membrilor C.A.
(6). Membrii C.A. nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care
sunt implicați ei sau clubul din care fac parte.
(7). La fiecare ședință a C.A. se întocmește un proces-verbal, în care se înscriu problemele
dezbătute şi hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenți. Procesele-verbale se
consemnează de către Secretarul General într-un registru cu file numerotate, acesta
constituind documentul oficial al F.R.H. şi se păstrează la Secretarul General al federației.
Se pot folosi şi alte mijloace de înregistrare a ședințelor, situație în care stenogramele,
benzile audio sau casetele video se inventariază şi se păstrează la secretariatul general al
F.R.H. ca documente oficiale.
(8). Şedinţele C.A. nu sunt publice.
Art. 44.
(1). Membrii C.A. care, pe parcursul unui an calendaristic, nu participă la cel puțin jumătate din
numărul ședințelor, își pierd, de drept, calitatea de membru.
(2). Persoanele din C.A. care, pe perioada mandatului nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute
în prezentul statut pentru fiecare funcție din consiliu își pierd calitatea în care au fost aleși.
În acest caz, în prima ședință ordinară a Adunării Generale, C.A. se completează conform
prevederilor prezentului Statut.
Art. 45.
Delegații A.N.S.T. participă la ședințele Adunării Generale şi ale C.A. în condițiile legii.
Art. 46.
(1). C.A. conduce întreaga activitate a F.R.H. pe durata mandatului de la Adunarea Generală și
exercită următoarele atribuții.
a) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale, precum şi respectarea de către toți
membrii F.R.H. a Statutului şi a legii;
b) asigură aplicarea planurilor de activitate elaborate pentru îndeplinirea strategiei F.R.H.
pe termen lung, mediu sau anual;
c) aprobă regulamentele şi normele F.R.H.;
d) propune Adunării Generale cazurile de încetare a calității de membru;
e) ia decizii în legătură cu afilierea şi excluderea provizorie a unui membru F.R.H. şi le
supune aprobării Adunării Generale;
f) aprobă componența Comisiilor F.R.H. la propunerea Comitetului Director;
g) avizează anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărește execuția acestuia
şi îl supune aprobării Adunării Generale;
h) validează propunerile de finanțare înaintate de Consiliul sponsorilor;
i) aprobă proiectul Calendarului competițional şi Calendarului acțiunilor competiționale
internaționale şi le supune Adunării Generale;

j) aprobă regulamentele de organizare şi desfășurare ale competițiilor interne şi
internaționale organizate de către F.R.H.;
k) validează componența loturilor naționale și olimpice, precum și structura colectivelor
tehnice, la propunerea Comitetului Director;
l) aprobă obiectivele de performanță ale echipelor naționale;
m) aprobă mandatul reprezentanților F.R.H. și componența delegațiilor care participă la
reuniunile I.H.F. şi E.H.F. precum şi la alte reuniuni internaționale similare;
n) analizează activitatea desfășurată şi rezultatele obținute la competițiile internaționale de
obiectiv, în prezența colectivelor tehnice respective, pe baza rapoartelor și propunerilor
întocmite de comisia tehnico-metodică, avizate de Comitetul Director, și ia măsuri în
consecință;
o) aprobă propunerile de afiliere a F.R.H. la foruri sportive regionale, continentale sau
internaționale cu avizul A.N.S.T.;
p) aprobă candidații F.R.H. pentru a fi aleși, cooptați sau numiți în organismele I.H.F.,
E.H.F., precum şi în alte organizații internaționale handbalistice;
q) aprobă anual lista arbitrilor de nivel național şi a candidaților pentru calificarea ca
arbitru internațional de handbal, la propunerea Comisiei de Arbitrii și în prezența
președintelui acesteia;
r) convoacă Adunarea Generală a F.R.H., aprobă ordinea de zi şi materialele ce urmează
a fi prezentate;
s) propune Adunării Generale acordarea titlurilor de președinte de onoare şi membrii de
onoare ai F.R.H.;
t) propune A.N.S.T. acordarea titlului de Maestru al Sportului şi Maestru Emerit al
Sportului pentru handbaliști, precum şi de Antrenor Emerit tehnicienilor care au
îndeplinit cerințele stabilite prin normativele în vigoare, precum şi acordarea de
distincții, medalii şi decorații;
u) aprobă acordarea titlurilor de Antrenor International de Excelență și Antrenor
Internațional, la propunerea Comitetului Director;
v) contribuie la atragerea fondurilor financiare pentru activitatea F.R.H. din alte surse
decât cele bugetare;
w) aprobă anual cuantumul taxelor, penalităților şi cotizațiilor către F.R.H..
Art.47.
(1). Consiliul sponsorilor este format din reprezentanții desemnați ai firmelor partenere și
sponsori ai F.R.H..
(2). Este coordonat de Președintele federației, asistat de trezorier și un reprezentant desemnat
din cadrul federației executive și are următoarele atribuțiuni:
a) analizează și finanțează integral sau parțial programele sportive ale F.R.H.;
b) analizează și finanțează integral sau parțial programele de dezvoltare ale F.R.H.;
c) identifică și activează alte surse de finanțare pentru F.R.H., sprijină F.R.H. în asigurarea
logisticii necesare pentru organizarea programelor sportive, interne și internaționale;
d) pot însoți delegațiile echipelor naționale la competițiile majore de obiectiv.
(3). Propunerile și hotărârile Consiliului Sponsorilor vor fi validate de către C.A..
(4). Consiliul Sponsorilor funcționează pe baza propriului Regulament de Ordine Interioară,
aprobat de către C.A..
Art. 48.
(1). Consiliul Consultativ al Ligii Naționale (feminină și masculină) este format din 5 membri
aleși de și dintre președinții cluburilor masculine și feminine din Liga Națională.
(2). Consiliul se constituie în vederea trecerii la profesionalism, prin întocmirea statutului și
regulamentelor viitoarei L.P.H.;
(3). Consiliul are un rol consultativ pentru o organizare optimă a campionatelor Ligii Naționale
masculine și feminine, precum și pentru buna pregătire a loturilor naționale;
(4). Activitatea Consiliului este coordonată de Președintele F.R.H.

Art. 49.
(1) Comitetul Director, organism de lucru cu caracter executiv, se constituie pentru soluționarea
operativă a problemelor curente, urgente și neprevăzute ce apar între două ședințe ale
Consiliului de Administrație si este format din 5 membri:
- Președinte
- Secretar general
- Trezorier
- Secretar federal cu activitatea internațională
- Director tehnic.
(2). Comitetul director se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar. Hotărârile se
iau cu majoritatea simplă a membrilor.
(3). Fiecare membru are dreptul la un singur vot, iar întrunirile Comitetului Director sunt
statutare când participa minimum trei membri.
(4). Comitetul Director are următoarele atribuții:
a) asigură aplicarea tuturor hotărârilor C.A.;
b) organizează, asigură, îndrumă și controlează activitatea colegiilor și comisiilor centrale
și teritoriale, precum și a secțiilor și cluburilor afiliate;
c) aprobă componența loturilor naționale și olimpice precum și structura colectivelor
tehnice propuse de Comisia Tehnică și le înaintează spre validare C.A.;
d) propune spre aprobare C.A., obiectivele și criteriile de performanță ale echipelor
naționale;
e) propune spre aprobare C.A., componența comisiilor centrale de disciplină, arbitri,
competiții și comisiei tehnice.
f) validează hotărârile comisiilor federale;
g) analizează și decide asupra oricărei situații neprevăzute în Statut sau în regulamentul de
organizare al F.R.H., urmând ca hotărârile sale să fie prezentate spre validare la prima
reuniune a C.A. de către Secretarul General.
Art.50.
(1). Președintele F.R.H. are următoarele atribuții :
a) reprezintă F.R.H. în relațiile cu autoritățile publice române, cu federațiile similare din
alte țări, cu I.H.F., E.H.F., cu alte foruri sportive internaționale, precum şi cu persoanele
juridice şi fizice române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut;
b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi ale C.A. şi urmărește
realizarea acestora, putând decide asupra măsurilor necesare;
c) realizează relația funcțională cu A.N.S.T. şi C.O.S.R., cu alte ministere şi organizații pe
problemele activității de handbal;
d) conduce și răspunde de întreaga activitate a personalului salariat. Secretarul General,
secretarul federal pentru activități internaționale, directorul tehnic, directorii loturilor
naționale de seniori și senioare, antrenorii federali de tineret, juniori și cadeți (masculin
și feminin) sunt numiți, prin decizia președintelui, pe perioada mandatului sau, în baza
unui concurs de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale
candidaților;
e) selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat al F.R.H., în
condițiile legii, stabilește îndatoririle şi responsabilitățile acestuia, negociază
contractele individuale de muncă sau colaborare, valabile pe durata mandatului sau şi
decide asupra salarizării personalului angajat, în funcție de studii şi munca efectiv
prestată;
f) stabilește împreună cu Secretarul General ordinea de zi şi documentele care se prezintă
în Adunarea Generală;
g) prezidează ședințele Adunării Generale şi ale C.A.;
h) la ședințele de C.A., președintele votează şi, în caz de egalitate, votul său este decisiv;

i) asigură aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activității handbalistice
stabilite de Adunarea Generală;
j) aprobă organigrama şi statul de funcții;
k) încheie acte juridice în numele şi pe seama federației, potrivit competențelor acordate
prin prezentul statut;
l) orice atribuții delegate de Adunarea Generală şi/sau Consiliul de Administrație, cu
respectarea prevederilor din prezentul statut.
(1). În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele F.R.H. emite decizii.
(2). În îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele este ajutat de către Secretarul General, care
reprezintă şi angajează legal federația prin delegarea scrisă de competență a președintelui.
Art. 51.
(1). Secretarul General este numit prin decizie a președintelui F.R.H. în urma verificării
prealabile a aptitudinilor profesionale și personale ale candidaților.
(2). Modalitatea de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale candidaților
pentru funcția de Secretar General se stabilesc prin Regulamentul intern al F.R.H..
(3). Secretarul General al F.R.H. are contract de muncă încheiat cu președintele F.R.H. în
condițiile Codului Muncii.
Art. 52.
(1). Secretarul General este numit prin decizie a președintelui F.R.H. în urma verificării
calităților personale și capacitaților profesionale ale candidaților și îndeplinește următoarele
atribuții principale:
a) reprezintă şi angajează legal F.R.H., în limitele delegării de competență a președintelui,
potrivit competențelor acordate prin prezentul statut şi Regulamentelor de organizare,
funcționare și de ordine interioară al F.R.H.;
b) participă, fără drept de vot, la toate ședințele Adunării Generale şi ale C.A., răspunzând
de secretariatele acestora;
c) coordonează și răspunde de activitatea comisiilor F.R.H. și propune Președintelui
F.R.H., președinții comisiilor ce urmează a fi validați de Comitetul Director și aprobați
de C.A.;
d) sesizează din oficiu Președintele și Comitetul Director cu privire la existența unor fapte
care aduc atingere intereselor şi imaginii F.R.H.;
e) întocmește, împreună cu președintele, ordinea de zi a ședințelor C.A., pregătește
ședințele şi asigură elaborarea în timp util a materialelor ce trebuie prezentate;
f) coordonează întocmirea bugetului anual, a calendarului intern şi internațional şi le
supune aprobării Comitetului Director și C.A.;
g) urmărește soluționarea operativă a corespondenței primite şi transmise;
h) urmărește realizarea programelor şi acțiunilor din calendarul federației, răspunzând de
respectarea legislației în vigoare;
i) răspunde, împreună cu Președintele, de cheltuirea fondurilor atrase de la parteneri şi
sponsori;
j) răspunde de organizarea şi derularea contractelor încheiate de către F.R.H. cu A.N.S.T.,
pe bază de programe;
k) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor C.A. şi a deciziilor Președintelui F.R.H.;
l) răspunde operativ la cerințele de informare formulate de conducerea A.N.S.T. şi
C.O.S.R.;
m) controlează și răspunde de activitatea A.J.H.(A.M.H.);
n) în îndeplinirea atribuțiilor sale, colaborează cu Direcțiile pentru Sport Județene şi
Direcția pentru Sport a Municipiului București, cu Institutul National de Cercetare
pentru Sport, Institutul National de Medicină Sportivă, Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, Agenția Națională Anti-Doping, Academia Națională de Educație Fizică şi
Sport și facultățile de Educație Fizică, Centrul Național de Formare și Perfecționare al
Antrenorilor, Complexele Sportive Naționale, alte structuri;

o) asigură buna desfășurare a ședințelor Adunării Generale şi ale C.A.;
p) alte atribuțiuni stabilite de Președinte și menționate în fișa de post.
Art. 53.
(1). Trezorierul este numit prin decizie a președintelui F.R.H. în urma verificării calităților
personale şi capacităților profesionale ale candidaților.
(2). Modalitatea de verificare a capacităților personale şi capacităților profesionale ale
candidaților pentru funcția de trezorier se stabilesc prin Regulamentul intern al F.R.H..
Art. 54.
(1) Trezorierul îndeplinește următoarele atribuții principale :
a) întocmește şi supune aprobării bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
b) întocmește și supune aprobării C.A. procedurile contabile interne ale F.R.H.;
c) organizează activitatea financiar-contabilă a federației, în conformitate cu actele
normative în vigoare şi cu procedurile contabile interne, supraveghează şi controlează
personalul de specialitate în acest domeniu, pentru respectarea dispozițiilor legale
privind ținerea contabilității şi efectuarea operațiunilor financiare; participă la luarea
deciziilor în toate problemele de natură financiară, alături de președinte, respectiv
secretarul general, în limitele valorice stabilite de C.A.. Participă la raporturile cu
instituțiile financiare interne şi internaționale, precum şi la derularea operațiunilor de
atragere de fonduri.
d) alte atribuțiuni stabilite de Președinte și menționate în fișa de post.
Art. 55.
(1). F.R.H. are stat de funcții propriu care se aprobă de președintele F.R.H..
(2). Contractul individual de muncă al președintelui FRH poate fi încheiat pe o perioadă egală
cu mandatul său prevăzut în prezentul statut.
(3). Funcția de vicepreședinte nu poate face parte din statul de funcții al F.R.H..
COMISIA DE CENZORI
Art. 56. Controlul financiar al F.R.H. este asigurat de Comisia de Cenzori formată din trei
persoane, respectiv 1 președinte și 2 membri aleși prin vot deschis de Adunarea Generală.
Dintre componenții comisiei, cel puțin un cenzor trebuie să fie contabil autorizat sau expert
contabil. Propunerile pentru componența membrilor Comisiei de Cenzori se fac în Adunarea
Generala ordinară de alegeri.
Art. 57. Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament de organizare şi funcționare
aprobat de C.A..
Art. 58. Membrii C.A. nu pot face parte din Comisia de Cenzori.
Art. 59. În realizarea competențelor sale, Comisia de Cenzori îndeplinește următoarele
atribuții:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul F.R.H.;
b) întocmește rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa, prin reprezentantul său, la ședințele C.A., fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
Art. 60. Comisia de Cenzori este subordonată Adunării Generale.
Art. 61. Organele de administrare ale F.R.H. sunt obligate să pună la dispoziția cenzorilor
documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor acestora.

COMISIILE F.R.H.
Art. 62. Comisiile F.R.H. sunt organe specializate pe principalele domenii de activitate, care
sprijină activitatea C.A. în conformitate cu prezentul Statut. Activitatea acestora se organizează
şi se desfășoară pe baza atribuțiilor stabilite de C.A..
Art. 63. Structura, componența şi atribuțiile comisiilor F.R.H. sunt propuse de Comitetul
Director şi aprobate de C.A. cu excepția funcțiilor alese de Adunarea Generală.
Art. 64. Comisiile F.R.H. pot fi formate din președinte, vicepreședinte şi membri. Şedinţele
Comisiilor F.R.H. sunt legal întrunite cu minimum 3 membri prezenți. Hotărârile comisiilor
F.R.H. se adoptă cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenți la ședință. Şedinţele nu
sunt publice. Comisiile pot avea subcomisii.
Art. 65. Membrul unei comisii a F.R.H. care pe parcursul unui an nu participă în mod repetat
la ședințele comisiilor, poate fi revocat şi înlocuit de către C.A., la propunerea Comitetului
Director.
Art. 66. Comisiile F.R.H. prezintă anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate
C.A.-ului.
Art. 67. În cadrul F.R.H. pot funcționa următoarele comisii :
1) Comisia centrală tehnico-metodică;
2) Comisia centrală de arbitrii;
3) Comisia de observatori – inspectori;
4) Comisia centrală de competiții, legitimări, transferări şi clasificări;
5) Comisia anti-doping;
6) Comisia centrală de disciplină;
7) Comisia de apel;
8) Comisia de marketing şi relații publice;
9) Școala de perfecționare profesională;
10) Comisia de memorii;
11) Comisia de istorie si statistică.
Capitolul 8. Asociațiile județene de handbal şi Asociația Municipiului București de
handbal
Art. 68.
(1). A.J.H.-urile şi A.M.H. București sunt structuri sportive de drept privat, fără scop
patrimonial, aflate în coordonarea și controlul F.R.H. și constituite în scopul organizării,
promovării şi extinderii practicării handbalului la nivel județean şi respectiv al municipiului
București, în conformitate cu strategiile şi reglementările elaborate de F.R.H..
(2). vezi litera g) de la Art.66 statut vechi L.P.H.
Art. 69.
(1). L.P.H. este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără
scop patrimonial, constituită prin asocierea cluburilor profesioniste de handbal participante
la un campionat național divizionar de același nivel competițional.
(2). Organizarea competițiilor de handbal profesionist se realizează prin L.P.H..
(3). Pentru un nivel competițional se poate constitui o singură ligă profesionistă.
(4). L.P.H. este subordonată F.R.H. şi își desfășoară activitatea în baza Statutelor şi
regulamentelor proprii. La înființarea unei ligi profesioniste de handbal este necesar acordul
scris al F.R.H..
(5). Statutele şi regulamentele L.P.H. aprobate de adunările lor generale se avizează în mod
obligatoriu de F.R.H..
(6). Înființarea L.P.H. sau modificarea statutelor şi a actelor constitutive ale acesteia, fără
respectarea prevederilor de la alin. (4) şi (5) de mai sus, sunt nule de drept.

Capitolul 9. Finanțarea F.R.H.
Art. 70.
(1). Veniturile, indiferent de sursa lor, şi cheltuielile de orice natură ale F.R.H. sunt cuprinse în
bugetul anual de venituri și cheltuieli.
(2). Administrarea bugetului de venituri şi cheltuieli se efectuează :
a) potrivit competențelor stabilite în Statut şi Regulament pentru veniturile proprii;
b) potrivit condițiilor stabilite prin contracte pentru sumele acordate de organele
administrației publice centrale şi locale, pentru finanțarea programelor structurilor
sportive de drept privat fără scop lucrativ şi de utilitate publică;
c) în condițiile prevăzute de normele privind finanțele publice, pentru alocațiile de la
bugetul de stat şi bugetele locale, acordate de organele administrației publice centrale şi
locale structurilor sportive de drept public, precum şi pentru veniturile proprii ale
acestora.
(3). Bugetul anual cuprinde la partea de venituri :
a) venituri proprii precum şi sume destinate finanțării unor programe sportive de utilitate
publică;
b) sume acordate de organele administrației publice centrale şi locale pentru finanțarea pe
bază de programe a structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate
publică;
c) alocații de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de
drept public de organele administrației publice centrale sau locale.
(4). Sursele de finanțare provin din :
a) sume destinate finanțării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate
cu organele administrației publice centrale şi/sau locale, după caz, potrivit prevederilor
Art. 51 din prezentul Statut;
b) venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de
activitate al federației;
c) dividendele societăților comerciale înființate de F.R.H.;
d) cotizații, taxe, contribuții, penalități potrivit prevederilor prezentului statut,
regulamentelor şi normelor proprii;
e) donații şi sponsorizări;
f) dobânzile şi dividendele obținute prin plasarea disponibilităților realizate;
g) venituri obținute din reclamă şi publicitate;
h) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
i) veniturile obținute prin valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
j) veniturile obținute din vize, taxe şi penalități sportive;
k) chirie baze sportive;
l) sume rămase din exercițiul financiar precedent;
m) alte venituri în condițiile legii.
Art. 71.
(1). F.R.H. poate deține în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosință
şi/sau prin închiriere mijloace materiale necesare activității sale, ca: imobile, stadioane,
baze şi terenuri sportive, diferite construcții şi spatii pentru sport, instalații şi dotări
specifice, spatii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport.
(2). F.R.H., ca persoană juridică fără scop lucrativ, de utilitate publică poate primi în folosință
gratuită sau proprietate, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statutului şi al
unităților administrativ-teritoriale.
(3). F.R.H. poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul loturilor naționale care se
deplasează în țară şi peste hotare la competiții şi/sau cantonamente de pregătire, precum şi
al reprezentanților federației participanți la reuniunile internaționale.
(4). F.R.H. poate asigura servicii de cazare şi de pregătire şi servire a hranei pentru sportivi.

(5). Dobândirea mijloacelor financiare şi materiale ale federației, precum şi administrarea
acestora se fac în condițiile legii.
(6). F.R.H. dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut şi
poate elibera titluri de credit cu condiția ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru
realizarea obiectului său de activitate.
(7). F.R.H. are organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului,
constituite conform legii, precum şi statutului şi regulamentelor proprii.
(8). F.R.H. se supune verificărilor financiare potrivit legii şi statutului propriu.
Capitolul 10. Statutul disciplinar
Art. 72.
Răspunderea disciplinară reprezintă ansamblul de norme legale privind sancționarea faptelor
de încălcare cu vinovăție, de către orice persoană fizică sau juridică a unor reguli sau norme de
conduită, care asigură desfășurarea în condiții de eficiență a procesului de activitate
handbalistică, reguli acceptate şi asumate prin chiar actul afilierii la F.R.H.. Astfel de fapte sunt:
a) nerespectarea şi abaterile de la Statutul, regulamentele, normele, hotărârile F.R.H.;
b) neluarea măsurilor pentru prevenirea violenței fizice exercitată în timpul pregătirii
sportivilor, în concursuri, în orice loc în care se practică sportul;
c) nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate în locurile în care se desfășoară
acțiuni sportive de handbal;
d) prevenirea ieșirilor necontrolate şi manifestărilor agresive ale practicanților
handbalului: sportivi, antrenori, arbitrii, alți tehnicieni, etc.;
e) neluarea măsurilor anti-doping pentru eliminarea dopajului, sustragerea de la controlul
doping, nerespectarea normelor tehnice privind organizarea şi desfășurarea controlului
doping privind toate persoanele care se dovedesc a fi implicate în cazuri de dopaj;
f) nerespectarea obligațiilor statutare asumate față de F.R.H.;
g) afilierea la organisme internaționale fără avizul F.R.H.;
h) organizarea de competiții interne şi internaționale fără avizul F.R.H.;
i) participarea sportivilor legitimați la competiții interne şi internaționale fără aprobarea
prealabilă scrisă a F.R.H.;
j) declarații publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot
incita sau pot conduce la acte de violență;
k) declarații publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot
prejudicia imaginea F.R.H.;
l) absența nejustificată de la competiții şi de la alte acțiuni în cazul convocărilor la lotul
național;
m) participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice probă sau
competiție;
n) orice alte tipuri de abateri date în competența Comisiei de disciplină a F.R.H. prin
Regulamentul de organizare şi funcționare al acesteia.
Art. 73.
(1). Autoritatea disciplinară în cadrul F.R.H. se exercită pe deplin şi legitim în conformitate cu
prevederile Statutului şi regulamentelor F.R.H., precum şi Statutul şi regulamentele I.H.F.
si E.H.F..
(2). Modalitatea de exercitare a autorităților disciplinare se realizează prin :
a) un sistem coerent de sancțiuni, corespunzător domeniilor respective, gradat, în funcție
de gravitatea faptelor;
b) diferențierea gradată a faptelor, excluderea posibilității dublei sancțiuni pentru aceeași
faptă, excluderea retroactivității în aplicarea sancțiunilor, interdicția de a da sancțiuni
pentru fapte săvârșite anterior momentului comiterii faptei în cauză;

c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului
şi cerințele pentru stingerea sau suspendarea sancțiunii;
d) competențele privind cercetarea faptei, determinată şi aplicarea sancțiunii;
e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancțiunilor aplicate.
Art. 74.
(1). Sancțiunile care pot fi date pentru nerespectarea Statutului, regulamentelor F.R.H.,
normelor şi a hotărârilor Adunării Generale sau ale C.A. sunt :
(2). Pentru structurile sportive – persoane juridice afiliate :
a) avertisment;
b) penalitate;
c) anularea unor rezultate sportive;
d) suspendarea temporară din activitatea competițională internă şi/sau internațională;
e) suspendarea drepturilor de membru afiliat; excluderea din F.R.H..
(3). Pentru persoane fizice :
a) avertisment;
b) penalitate;
c) suspendarea temporară din activitatea competițională internă şi/sau internațională, ori,
după caz, din activitatea federației;
d) excluderea din activitatea handbalistică.
(4). Competențele privind investigarea faptelor, determinarea abaterilor şi aplicarea sancțiunilor
prevăzute la alin. (2) literele e) si f), revin :
a) C.A., cu titlu provizoriu;
b) Adunării Generale, cu titlu definitiv.
(5). Competențele privind investigarea faptelor, determinarea abaterilor şi aplicarea sancțiunilor
prevăzute la alin. (2) literele a), b), c) și d) și aliniatul (3) revin:
a) în prima instanță Comisiei de Disciplină a F.R.H.;
b) comisiei de apel a F.R.H. pentru apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în prima
instanță de Comisia de Disciplină.
Art. 75.
Pentru litigiile de altă natură decât disciplinară competența revine:
a) Comisiilor de specialitate ale F.R.H., în primă instanță;
b) Comisiei de Apel, care va soluționa apelul împotriva hotărârilor pronunțate de comisiile
de specialitate ale FRH (Comisia Centrală de Disciplină, Comisia Centrală de
Competiții, Comisia pentru Soluționarea Memoriilor). Hotărârile Comisiei de Apel sunt
definitive.”
Capitolul 11. Dizolvarea F.R.H.
Art. 76.
Dizolvarea F.R.H. poate interveni în unul din următoarele moduri:
a) de drept prin :
• imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită dacă în termen de trei
luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
• imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau C.A.-ului conform dispozițiilor
statutare, dacă această situație durează de mai mult de un an;
• reducerea numărului de asociați sub numărul prevăzut de lege, dacă acesta nu a fost
completat timp de trei luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea tribunalului în a cărui circumscripție se află
F.R.H. la cererea oricărei persoane interesate.
b) prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când :
• scopul sau activitatea F.R.H. a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
• realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

•
•
•

F.R.H. urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
F.R.H. a devenit insolvabilă;
F.R.H. nu a obținut autorizațiile administrative prealabile desfășurării activității pentru
care, potrivit legii, acestea sunt necesare.
Instanța competentă este tribunalul în circumscripția căreia F.R.H. își are sediul.
c) prin hotărârea Adunării Generale, cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.
În acest caz, în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal în formă
autentică se depune la tribunalul în a cărei circumscripție teritorială își are sediul F.R.H., pentru
a fi subscrisă în Registrul asociațiilor şi fundațiilor.
Art. 77.
(1). În cazul dizolvării F.R.H., bunurile rămase după lichidare nu se pot transmite către persoane
fizice.
(2). Bunurile rămase după lichidare vor fi transmise către persoana juridică de drept privat sau
de drept public cu scop identic sau asemănător după următoarea procedură :
- în cazul în care F.R.H. s-a dizolvat de drept, prin hotărârea Adunării Generale sau în
condițiile Art. 56, alin. (1), pct. d) şi e) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, destinația
bunurilor va fi hotărâtă, potrivit dispozițiilor art. 28, alin. (5) din Legea nr. 69/2000 a
educației fizice şi sportului, de către A.N.S.T. şi va fi îndreptată spre realizarea unor
activități sportive;
- în situația dizolvării F.R.H. pentru motivele prevăzute la Art. 56, alin. (1), pct. a), b) şi
c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, bunurile
rămase după lichidare vor fi preluate de stat prin administrația localității în care F.R.H.
își va avea sediul la data dizolvării, care împreună cu A.N.S.T. va stabili o destinație
concretă îndreptată spre realizarea unor activități sportive.
(3). Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită
bunurile în condițiile alin. (1), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(4). Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă
prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Capitolul 12. Dispoziții finale
Art. 78.
F.R.H. deține exclusivitatea :
a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mișcare a handbaliștilor în
echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiții în numele
loturilor naționale;
b) drepturile de folosință asupra siglei (emblemei proprii);
c) drepturile de reclamă, publicitate şi televiziune la competițiile pe care le organizează
sau la care participă, după caz;
• drepturile menționate la alin. (1) pot fi cesionate de federație, în condițiile legii;
• prevederile prezentului Statut se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare;
• orice modificare/completare a prezentului Statut se va opera prin act adițional
autentificat, în condițiile legii şi prevederilor prezentului Statut.
Art. 79.
C.A. al F.R.H. decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul statut, cu respectarea
reglementărilor I.H.F., E.H.F. şi a dispozițiilor legale în vigoare. Deciziile C.A. al F.R.H. sunt
obligatorii.

Art. 80.
(1). Membrii afiliați sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate de organele F.R.H.
competente care, în concordanță cu prezentul statut, sunt obligatorii.
(2). Membrii afiliați au obligația să adopte măsuri necesare pentru a se asigura că oficialii şi
handbaliștii se conformează principiului enunțat la alin. (1).
Art. 81. Prezentul statut a fost adoptat în ședința Adunării Generale din data de 28.06.2018.

