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PREAMBUL
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Prezentul regulament stabilește norme privind statutul, dreptul de joc şi transferul
jucătorilor de handbal de la un club la altul, pe plan național, precum şi punerea la
dispoziția echipelor naționale a jucătorilor.
Elaborarea lui s-a făcut cu respectarea prevederilor din Statutul Federației Române de
Handbal precum și dispozițiilor din Statutul și Regulamentele I.H.F. și E.H.F., în vigoare la
prezenta dată.
Dispozițiile acestui regulament sunt obligatorii pentru toate cluburile afiliate la Federația
Română de Handbal, AJH și AMH, respectiv, cluburile membre, jucători, antrenori și orice
componenți ai colectivelor tehnice. Orice litigii urmând să fie soluționate pe baza aplicării
prezentului regulament și a celorlalte dispoziții regulamentare în vigoare.
În cazul în care dispozițiile prezentului regulament sunt neîndestulătoare, se vor aplica, în
mod corespunzător, reglementările I.H.F. și E.H.F., în materie.
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I.
DEFINIŢII
În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înţeles:
1. Jucător: oricare jucător de handbal legitimat regulamentar.
2. Fostul club: clubul pe care jucătorul îl părăsește (la care a fost înregistrat anterior cu drept
de joc).
3. Noul club: clubul căruia i se alătură jucătorul (la care pleacă jucătorul).
4. Clubul cedent: clubul la care a fost înregistrat anterior jucătorul şi care este de acord cu
transferul acestuia la un alt club, prin încheierea unui acord de transfer.
5. Clubul cesionar: clubul la care se transferă jucătorul, în baza unui acord de transfer.
6. Jocuri oficiale/meciuri: meciurile jucate în cadrul competițiilor de handbal organizate de
către F.R.H., I.H.F., E.H.F., A.J.H. sau A.M.H..
7. Perioadă de transfer: perioadă stabilită pentru transferul jucătorilor de la un club la altul.
8. Înregistrare: operațiunea de înscriere a contractului jucătorului şi/sau a acordului de transfer
în evidența forului organizator, urmată de înscrierea mențiunilor privind transferul
jucătorului la noul club în carnetul de legitimare şi/sau în fişa personalăa acestuia.
9. Dată certă: data calendaristică a înscrierii unui contract sau acord de transfer în registrul
forului organizator, ce marchează momentul din care existența documentului în cauză nu
mai poate fi contestată.
10. An competiţional: perioadă cuprinsă între data de 1 iulie a anului în curs şi data de 30 iunie
a anului următor.
11. Grila de formare: sumă compensatorie plătită fostului club de către noul club pentru
educarea şi instruirea unui jucător.
12. Servicii de specialitate: departamente sau servicii ale F.R.H., A.J.H. sau A.M.H., care au
atribuții în domeniul legitimării, transferului jucătorilor, și înregistrării contractelor
13. Contract: contract individual de muncă sau contract de activitate sportivă.
14. Transfer intern – transferul unui jucător de la un club membru F.R.H./A.J.H./A.M.H.B. la
alt club membru F.R.H./A.J.H./A.M.H.B.;1
15. C.I.T. – Certificatul Internațional de Transfer, astfel cum este reglementat de Regulamentele
I.H.F. și E.H.F.;
16. Penalitate pecuniară: sancțiune în bani, aplicată persoanei pentru nerespectarea dispozițiilor
regulamentare.
17. A.T.R. – Acord de transfer, încheiat între două cluburi., prin care se transferă un jucător de
la un club la altul.
18. Perioada junioratului- perioada cuprinsă între data de la care sportivul începe activitatea
handbalistică și până la data terminării anului competițional în care împlinește vârsta de 19
ani.
19. A.J.H. – Asociația Județeană de Handbal;
20. A.M.H.- Asociația Municipală de Handbal București.
Notă: Termenii referitori la masculin se aplică și pentru genul feminin. Termenii folosiți la
singular pot avea sens de plural și invers.
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II. STATUTUL JUCĂTORILOR DE HANDBAL
Articolul 1. Statutul jucătorilor de handbal
1.1.Jucătorii legitimați la cluburile afiliate pot fi jucători cu contract sau jucători fără contract.
1.2.Sunt asimilați jucătorilor fără contract, jucătorii care nu primesc compensații bănești mai
mari decât cele justificate de desfășurarea activității handbalistice. Prin costuri justificate de
desfășurarea activității handbalistice se înțelege: costuri de transport, costuri de cazare și
masă, costuri de asigurare și participare la antrenamente și competiții, echipament, costuri
medicale.
1.3.De asemenea sunt asimilați jucătorilor fără contract, jucătorii care primesc, pe lângă cele
menționate la alin. 1.2, compensații bănești până la 250 lei lunar.
1.4.Jucătorii care primesc compensații bănești mai mari decât cele prevăzute la alin. 1.1–1.3,
sunt considerați jucători cu contract.
1.5.Dispozițiile prevăzute la alin.1.1 – 1.4 nu sunt aplicabile în cazul jucătorilor care se află sub
contract cu Centrele Naționale de Excelență și Centrelor Naționale Olimpice pentru
Pregătirea Juniorilor.
Articolul 2. Contractele jucătorilor
2.1.Jucătorul poate încheia, cu un club, un contract individual de muncă sau un contract de
activitate sportivă, în condițiile legii.
2.2.Durata minimă a unui contract este de la data intrării sale în vigoare și până la terminarea
sezonului competițional, dar nu mai puțin de 6 luni.
2.3.Jucătorii juniori pot încheia contracte cu cluburile cu activitate exclusivă de juniori, numai
până la data terminării perioadei junioratului. În cazul în care contractele cu juniorii se
încheie pe o perioadă mai lungă, valabilitatea lor încetează de drept la terminarea perioadei
junioratului.
2.4.Cluburile pot încheia contracte cu jucătorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani, în
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
2.5.Pe lângă clauzele negociate de către părți, contractul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu
următoarele elemente:
a) Numele/denumirea, datele de identificare ale părților precum și data nașterii jucătorului;
b) Durata pentru care a fost încheiat contractul, cu mențiunea datei de la care intră în
vigoare și data la care încetează acesta;
c) Drepturile financiare cuvenite jucătorului, cu mențiunea termenelor/datelor de plată a
acestora;
2.6.Contractul se semnează pe fiecare pagină de către ambele părți, în patru exemplare. Două
exemplare reveni jucatorului, unul chiar la semnare și unul dupa înregistrare la F.R.H.. Un
exemplar se pastrează de către club iar unul de catre F.R.H.. Obligația de înregistrare a
contractelor la F.R.H., aparține clubului semnatar.
2.7.Sunt considerate abateri de la prevederile prezentului regulament:
a) Nerespectarea dispozițiilor imperative privind elementele obligatorii ale contractului,
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prevăzute la alin. 2.5.
b) Necomunicarea de către club, către jucător, la semnare, a unui exemplar al contractului
ori al actelor de modificare ale acestuia, potrivit alin. 2.6.
2.8.Pentru abaterea prevăzută la alin. 2.6 lit. b) se va aplica o sancțiune pecuniară de 1.000,
500,100 lei/contract (Liga Națională / Divizia A / juniori).
2.9.Un contract care nu conține elementele obligatorii prevăzute la alin. 2.5. nu va fi înregistrat
de F.R.H. Motivul pentru care se refuza înregistrarea va fi menționat pe exemplarul
prezentat.
Articolul 3. Contractul individual de muncă
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe
la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive în schimbul
acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure jucătorului
condițiile necesare pentru desfășurareaactivității, să-i plătească salariul şi alte drepturi
financiare, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuții, potrivit legii.
Articolul 4. Contractul de activitate sportivă
Contractul de activitate sportivă, încheiat în temeiul dispozițiilor Legii, este acordul de voință,
consemnat în scris, între un jucător de handbal şi un club având ca obiect drepturile şi
obligațiile reciproce care decurg din practicarea jocului de handbal în antrenamente şi
competiții.
Articolul 5. Încheierea, modificarea şi executarea contractelor
5.1.Un jucător de handbal poate încheia, pentru aceeași perioadă de timp, un singur contract cu
un singur club. Sunt exceptați de la această regulă jucători aflați în situația împrumutului.2
5.2.Dacă un jucător semnează mai mult de un contract pentru aceeași perioadă de timp, cu
cluburi diferite, va rămâne valabil primul contract încheiat valabil și înregistrat la F.R.H.
5.3.În cazul în care în timpul perioadei de valabilitate a unui contract se înregistrează la forul
competent un nou contract, cu același club, pentru aceeași perioadă sau pentru o perioadă
diferită, contractul anterior își încetează de drept valabilitatea la data înregistrării noului
contract. Înregistrarea, în condițiile prevăzute de prezentul aliniat, a unui nou contract nu
semnifică renunțarea la drepturile ce au izvorât din contractul anterior, pentru prestațiile
executate în baza acestuia. Clubul nu datorează bonusurile de performanță care nu sunt
reluate în noul contract sau pentru care condițiile de plată nu s-au îndeplinit în totalitate în
perioada de valabilitate a vechiului contract 3
5.4.Jucătorii ale căror echipe s-au retras ori au fost excluse din competiție după începerea
campionatului, pot încheia contracte cu alte cluburi și dobândesc dreptul de joc în condițiile
prevăzute de regulamentele F.R.H. privind legitimarea și dreptul de joc. Încheierea unui
2
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nou contract, în condițiile prevăzute de prezentul aliniat, nu semnifică renunțarea la
drepturile ce au izvorât din contractul anterior.
5.5.În cazul în care între părți au intervenit înțelegeri privind acordarea de drepturi în natură
(asigurarea cazării, hranei, transportului, etc.), acestea vor fi prevăzute expres în contracte,
împreună cu evaluarea financiară a acestora şi a modalităților concrete privind acordarea
lor, cu respectarea reglementărilor fiscale în vigoare.
5.6.În lipsa unei mențiuni, sumele prevăzute în contractele încheiate cu jucătorii sau în actele
adiționale la acestea, sunt considerate a fi sume nete.
5.7.Sunt considerate abateri de la prevederile prezentului regulament:
a) Efectuarea cu rea-credință a unor modificări, corecturi, adaosuri, ștersături în
contractele jucătorului sau în actele adiționale ale acestora;
b) Încheierea de contracte cu două sau mai multe cluburi pentru aceeași perioadă de timp
sau pentru perioade ce se suprapun, cu excepția cazurilor prevăzute de regulament;
5.8.Sancțiunile pentru abaterile prevăzute la alin. 5.7 sunt:
a) Pentru săvârșirea abaterii prevăzute la alin. 5.7 lit. a) clubul va si sancționat cu o
penalitate pecuniară cuprinsă între 10.000- 50.000 lei.
În situația săvârșirii aceste abateri de către jucător, sancțiunea va fi penalitatea
pecuniară cuprinsă între 10.000-50.000 lei.
b) Pentru săvârșirea abaterii prevăzute la alin. 5.7 lit. b), sancțiunea este penalitatea
pecuniară cuprinsă între 5.000 -20.000lei, precum și o suspendare cuprinsă între 6-12
luni.
Articolul 6. Înregistrarea contractelor
6.1.Cluburile au obligația să înregistreze la F.R.H., contractele încheiate cu jucătorii, împreună
cu anexele, actele adiționale la acestea și acordurile de transfer, în termen de maxim 30 zile
de la data încheierii. Ulterior, în termen de 14 zile de la inregistrare, clubul are obligatia
predarii catre jucător a unui exemplar al actului înregistrat.
6.2.În cazul în care, în termen de maxim 30 de zile de la data încheierii, cluburile nu
înregistrează contractele încheiate cu jucătorii, anexele, actele adiționale la acestea sau
acordurile de transfer, sportivul are opțiunea de a denunța actul încheiat. Într-o astfel de
situație clubul va fi obligat și la plata catre sportiv a drepturilor contractuale ce i s-ar fi
cuvenit până la începutul primei perioade de transferări care urmează denunțării.
6.3.Contractele prezentate la serviciile de specialitate ale F.R.H., se înregistrează într-un
registru special, cu număr de ordine care este înscris pe toate exemplarele, după care, dacă
este cazul, se fac mențiunile privind înregistrarea jucătorilor în carnetele de legitimare și în
fișele personale ale acestora.
6.4.Responsabilitatea privind conținutul documentelor prezentate F.R.H. spre înregistrare
aparține cluburilor.
6.5.Constituie abatere de la prezentul regulament nerespectarea dispozițiilor privind
înregistrarea contractelor, anexelor și a actelor adiționale precum și a acordurilor de
transfer, în termenele și condițiile prevăzute de prezentul regulament. Sancțiunea în cazul
săvârșirii abaterilor prevăzute în prezentul aliniat este penalitate pecuniară de 1.000, 500,
100 lei/contract (Liga Națională / Divizia A / juniori). În situația abaterilor disciplinare
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privind înregistrarea contractelor, prevăzute în mod special de către celelalte regulamente
disciplinare, sancțiunea aplicabilă este cea prevăzută în regulamentul în cauză (ex.
înregistrarea jucătorilor fără respectarea criteriilor valorice ) 4
Articolul 7. Regulamentul intern
7.1.Înaintea începerii fiecărui an competițional, organele de conducere ale cluburilor trebuie să
elaboreze regulamentul intern (RI), cu participarea jucătorilor.
7.2.Conducerea clubului este obligată să înregistreze RI la F.R.H. odată cu formularea cererii
de înscriere încompetiție şi să-l afișeze la sediul clubului pentru luare la cunoștință. Clubul
este obligat să elibereze unui reprezentant al jucătorilor un exemplar al RI, precum și
oricărui jucător care solicită acest lucru.
7.3.RI intră în vigoare de la data înregistrării sale la F.R.H.. În lipsa acestei înregistrări, RI nu
poate produce efecte juridice.
7.4.RI al clubului se elaborează pentru fiecare an competițional şi nu poate fi modificat în
cursul acestuia.
7.5.Constituie abatere de la prevederile prezentului articol, nerespectarea dispozițiilor cu privire
la obligativitatea redactării, înregistrării la F.R.H. și punerii la dispoziție către jucători a
regulamentului de ordine interioară. Prezenta abatere se sancționează cu o
penalitatepecuniară de 1.000, 500, 100 lei (Liga Națională / Divizia A / juniori).
Articolul 8. Încetarea raporturilor contractuale
8.1.Contractul individual de muncă sau contractul de activitate sportivă încetează în
următoarele moduri:
a) la expirarea termenului pentru care au fost încheiate (încetare de drept);
b) prin acordul părților;
c) la data rămânerii definitive a hotărârii Comisiei, atunci când contractul este încetat
unilateral5 de către una din părți;
d) în alte moduri prevăzute de lege.
8.2.Constatarea încetării unilaterale a raporturilor contractuale, de către club sau jucător, se face
de către Comisia de memorii a F.R.H..
8.3.În cazul în care cererea privind încetarea 6 unilaterală raporturilor contractuale a fost
înregistrată la F.R.H. înaintea expirării perioadei de transfer, iar cererea a fost admisă
printr-o hotărâre/decizie definitivă după terminarea perioadei de transfer, prin excepție,
jucătorii aflați într-o asemenea situație se pot legitima la un alt club şi în afara perioadei de
transfer.
8.4.La data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul, raporturile dintre club şi
jucător încetează de drept.
8.5.Încetarea raporturilor contractuale prin acordul parților, intervenită în cursul executării
Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
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contractului, se poate face în formă scrisă, în mod explicit şi neechivoc.
8.6.În caz de litigiu, părțile se pot adresa Comisiei de memorii a F.R.H.. Contractul încheiat
între părți rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a litigiului, părțile având
obligația de a respecta clauzele contractuale.
8.7.Încetarea7 unilaterală a contractului fără justă cauză este interzisă.
8.8.Dacă încetarea 8 unilaterală nu este justificată si dacă parțile nu au prevăzut altfel prin
contractul încheiat, Comisia de memorii a F.R.H. va obliga partea vinovată:
a) Clubul: la plata către jucător a unei compensații reprezentând valoarea totală a
drepturilor financiare cuvenite acestuia până la expirarea termenului contractului. Din
valoarea totală a compensației se vor scădea eventualele drepturi financiare primite ca
urmare a încheierii de către sportiv, în perioada cuprinsă între data comunicării încetării
unilaterale și data la care ar fi expirat termenul contractul inițial, a unui nou contract. În
toate cazurile de calcul a valorii totale a compensației, nu se vor lua în calcul primele de
joc și de obiectiv.
De asemenea, în orice situație, compensația nu poate fi mai mică decât echivalentul
drepturilor financiare cuvenite jucătorului pentru 3 luni contractuale calculate de la
momentul încetării unilaterale.9
Jucătorul: la plata către club a unei compensații reprezentând 50% din drepturile
contractuale achitate efectiv jucătorului, dar nu mai puțin de echivalentul a 50% din
drepturile contractuale aferentă pe o perioadă de 12 luni10. La această compensație se
adaugă și echivalentul la 50% din valoarea grilei de transfer, respectiv a grilei de
formare plătită de către club.
Prin contractele pe care le încheie și cu respectarea legii, părțile pot stabili alte sancțiuni
contractuale față de cele din prezentul articol, care să fie aplicate părții în culpă pentru
încetarea sau neexecutarea contractului.
8.9.Jucătorii şi cluburile pot invoca justa cauză pentru încetarea 11 unilaterală a contractelor,
următoarele motive:
a) Jucătorii:
nu li s-au achitat salariile/remuneratiile lunare pentru o perioadă mai mare de 90 de
zile de la scadențaobligațiilor. Pentru exercitarea justei cauze prevăzute de acest
alineat sportivul este obligat să comunice clubului o notificare prealabila prin care sa
puna in vedere explicit faptul că în lipsa plații salariilor/remunerațiilor lunare restante
până la împlinirea termenului de 90 de zile, contractul va fi încetat unilateral.
Notificarea nu poate fi trimisă cu mai puțin de cinci zile înainte de termenul la care
contractul urmează a fi încetat unilateral. Clubul astfel notificat are obligația de a plăti
sportivului până la împlinirea termenului de 90 de zile, toate salariile/remunerațiile
lunare devenite restante. Daca restanțele reprezentate de salariile/remunerațiile lunare
nu sunt achitate la zi, contractul poate fi încetat unilateral.12
Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
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10 Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
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b) Cluburile – dacă jucătorul:
1. a absentat nemotivat de la antrenamentele şi jocurile oficiale ale echipei pentru o
perioadă mai mare de 10 zile consecutive sau 20 de zile neconsecutive;
2. a fost găsit vinovat de folosirea unor substanțe dopante, conform legislației în
vigoare.
8.10. Enumerarea cauzelor de justă cauză pentru încetarea unilaterală nu sunt limitate la cele
prevăzute în cadrul Art. 8.9. 13 Oricare parte poate înceta unilateral contractul atunci când
comportamentul celeilalte părți este abuziv și o îndreptățește să considere, în mod
întemeiat, că raporturile contractuale nu mai pot continua. Dacă motivul încetării unilaterale
este unul care poate fi remediat, partea în culpă trebuie notificată cu privire la intenția
încetării unilaterale și trebuie să i se acorde un termen de cinci zile pentru a înlatura motivul
invocat.
8.11. În cazul în care clubul nu plătește jucătorului salariul, primele de joc, indemnizațiile sau
alte drepturi financiare ori nu îi asigură acestuia alte condiții, așa cum au fost prevăzute în
contract, jucătorul este îndreptățit ca, după scadență, să sesizeze Comisia de memorii din
cadrul F.R.H..
8.12. În cazul în care cererea jucătorului privind obligarea clubului la plata drepturilor
financiare restante a fost admisă printr-o hotărâre definitivă, iar clubul nu şi-a executat
obligația în termen de 15 zile de la comunicarea hotararii definitive, clubul va fi sancționat
cu o penalitate pecuniară cuprinsă între 5.000-10.000 lei. Totodată, alături de penalitatea
pecuniară, clubului i se va acorda un termen de 10 zile în care să plătească drepturile
financiare jucătorului.
8.13. În cazul în care clubul, nu plătește jucătorul în termenul de 10 zile prevăzut la alin. 8.12,
clubul va fi sancționat cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc, pentru o
perioadă de până la 2 ani.
8.14. Concomitent cu aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 8.13., la fiecare 10 zile clubului i
se va scădea câte un punct din cele obținute de echipa participantă în cel mai înalt nivel
competițional, până la executarea integrală a hotărârii. La data executării integrale a
hotarârii se va revoca exclusiv sancțiunea ridicării dreptului de transfer, legitimare și drept
de joc.14
Aricolul 81. Situația compensării drepturilor financiare în cazul încheierii de către jucător
a unui nou contract cu un club din străinătate.15
81.1. Clubul obligat, printr-o hotărâre definitivă a Comisiilor F.R.H., la plata către jucător a
unei compensații pentru încetarea fără justă cauză a contractului, conform art. 8.9 lit. a), sau
care a plătit această compensație, poate solicita scăderea eventualelor drepturi financiare
primite ca urmare a încheierii de către sportiv, în perioada cuprinsă între data comunicării
încetării unilaterale și data la care ar fi expirat termenul contractul inițial, a unui nou contract cu
Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
15 Introdus prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
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un club din străinătate.
81.2. Competența de soluționare a prezentului litigiu aparține Comisiei de Memorii a F.R.H..
Dispozițiile procedurale prevăzute în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare a
Comisiei de Memorii și a Comisiei de Apel a F.R.H., se completează în mod corespunzător cu
prevederile prezentului articol. Procedura se desfășoară în limba română.
81.3. Pe lângă elementele obligatorii ale sesizării, prevăzute în regulamentul sus menționat,
cererea clubului va conține:
− Denumirea și adresa clubului din străinătate cu care jucătorul a încheiat noul contract;
− Adresa de domiciliul/reședință a jucătorului conform datelor din actul de identitate al
jucătorului din evidențele clubului;
− Copie după Hotărârea definitivă a Comisiei de Memorii și/sau Comisiei de Apel prin care
Clubul a fost obligat la plata compensației pentru denunțarea fără justă cauză;
81.4. Citarea jucătorului se va realiza concomitent la adresa noului club și la
domiciliul/reședința jucătorului. Citarea la noul club poate fi realizată prin fax și/sau e-mail.
81.5. Dacă cererea îndeplinește condițiile de formă, comisia va comunica către jucător, conform
Art. 81.4., cererea clubului, împreună cu toate înscrisurile atașate, având cuprinsă mențiunea de
a depune întâmpinare în termen de 10 zile de la primire. Adresa Comisiei va conține și
solicitarea ca jucătorul să comunice o copie a noului său contract și efectele prevăzute de art.
81.6. pentru cazul în care jucătorul refuză comunicarea copiei noului contract.
81.6. În situația în care jucătorul, citat în mod regulamentar, nu depune întâmpinare sau refuză
să comunice o copie a noului său contract, deși acest lucru i-a fost solicitat conform art. 81.6,
Comisia va prezuma faptul că:
− data de la care jucătorul a încheiat noul contract este data de la care s-a solicitat F.R.H.
certificatul de transfer internațional, de către federația de unde aparține noul club
− contractul jucătorului cu noul club este încheiat pe o perioadă cuprinsă între data la care sa solicitat F.R.H. certificatul de transfer internațional și data de încetare din contractul
încetat fără justă cauză
− drepturile financiare lunare ale jucătorului din noul contract sunt egale cu drepturile
financiare lunare din contractul încetat fără justă cauză, reținute de către Comisiile F.R.H.
prin hotărârea în cauză
81.7. În orice situație, Hotărârea Comisiei de Memorii nu poate stabili ca noua compensație să
fie mai mică decât echivalentul drepturilor financiare cuvenite jucătorului pentru 3 luni
contractuale calculate de la momentul încetării unilaterale.
81.8. Hotărârea Comisiei de Memorii poate fi atacată la Comisia de Apel, în termen de 10 zile
de la primire. Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cadrul
procedurii din fața Comisiei de Apel.
81.9. În situația în care Hotărârea Comisiei de Memorii a fost emisă cu punerea în aplicare a
dispozițiilor art.81.6, Comisia de Apel va relua procedura de citare a jucătorului conform 81.5.
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III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE JUCĂTORILOR
Articolul 9. Drepturile şi obligațiile jucătorilor
9.1.Principalele drepturi ale jucătorilor sunt:
a) să li se asigure de clubul la care sunt legitimațicondițiile materiale, tehnice,
organizatorice şi de asistență medicală (inclusiv prim-ajutor), adecvate pentru
antrenamente și jocuri oficiale/amicale;
b) să beneficieze de un proces de selecție și instruire științific fundamentat, bazat pe
nediscriminare, egalitate de tratament și șanse.
c) să încheie cu un club afiliat la F.R.H. un contract individual de muncă, respectiv un
contract de activitate sportivă, conform legislației în vigoare;
d) să li se plătească salariul sau indemnizația cuvenită, precum celelalte drepturi bănești si
materiale convenite de părți prin contract;
e) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se
modifice decât în cazurile şi în condițiile prevăzute de regulamentele F.R.H.;
f) alte drepturi prevăzute de regulamentele F.R.H., I.H.F., E.H.F..
9.2.Principalele obligații ale jucătorilor sunt:
a) să respecte programul de pregătire stabilit de conducerea clubului;
b) să participe la jocurile oficiale şi amicale ale echipei la care sunt legitimați;
c) să respecte prevederile statutului și regulamentele F.R.H., I.H.F., E.H.F., precum și
regulamentul intern al clubului la care sunt legitimați.
d) să respecte clauzele contractului încheiat cu clubul;
e) să facă eforturile specifice ocupației de jucător de handbal, la nivelul pregătirii şi
posibilităților personale, în scopul îndeplinirii obiectivelor de instruire şi de performanță
stabilite de club.
Articolul 10. Obligațiile cluburilor
10.1.Cluburile au următoarele obligații față de jucătorii legitimați:
a) să asigure jucătorilor condițiile materiale, tehnice, organizatorice, de asistență medicală,
adecvate pentru antrenamente şi jocuri;
b) să folosească un management coerent, modern și eficient, bazat pe cooperarea
permanentă cu jucătorii;
c) să execute cu bună-credință obligațiile contractuale asumate față de jucători;
d) să asigure stabilitate contractuală a jucătorilor;
e) alte obligații prevăzute de către regulamentele F.R.H., I.H.F., E.H.F. sau de regulamentul
intern al clubului.
10.2.Condiționarea plății salariului sau a indemnizației lunare în funcție de evoluția jucătorului
sau în funcție de alte elemente subiective este sancționată cu nulitatea clauzei.
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Articolul 11. Obligații legate de participarea la activitățile loturilor naționale
11.1.Cluburile și centrele naționale de excelență sunt obligate să pună la dispoziția F.R.H.
jucătorii selecționați pentru reprezentativele (echipele) naționale, indiferent de vârstă.
11.2.Jucătorii selecționați în reprezentativele naționale sunt obligați să se prezinte la data, locul
şi perioadele pentru care au fost convocați de F.R.H..
11.3.Clubul care refuză să pună la dispoziție jucătorii săi convocați pentru activitățile
reprezentativelor naționale, neglijează să o facă sau nu permit acestora să se prezinte la
convocări, vor fi sancționate potrivit prevederilor regulamentare.
11.4.Jucătorii care refuză nemotivat, să dea curs convocării la reprezentativele naționale sau
părăsesc nemotivat loturilor naționale, vor fi sancționați în conformitate cu prevederile
regulamentare.
11.5.Normele privind convocarea, pregătirea și desfășurarea activității de către jucătorii
loturilor naționale sunt prevăzute în mod special în regulamentele F.R.H..
11.6.Este considerată abatere de la prevederile prezentului regulament refuzul de a trimite
jucătorii convocați la echipele naționale. În același sens, reprezintă abatere disciplinară
refuzul de a da curs convocării la echipele naționale.
11.7.Sancțiunea pentru cele prevăzute la alin. 11.6 este:
a) Penalitate pecuniară cuprinsă între 5.000-20.000 lei, pentru clubul care refuză să trimită
jucătorii convocați la echipele naționale;
b) Penalitate pecuniară cuprinsă între 5.000-20.000 lei și o suspendare cuprinsă între 5- 8
etape, pentru jucătorul care refuză convocarea la echipele naționale.

IV. LEGITIMAREA
Articolul 12. Legitimarea
12.1.Un sportiv poate participa la jocuri oficiale sau amicale numai16 dacă este membru al unui
club sportiv afiliat la F.R.H. şi dacă posedă un carnet de legitimare eliberat de către
AJ.H./A.M.H. de care aparține clubul sportiv respectiv, cu excepția situațiilor prezentate la
12.4.17
12.2.Prin actul legitimării jucătorul consimte să se supună statutului, regulamentelor,
jurisdicției și deciziilor F.R.H., E.H.F. și I.H.F.
12.3.Legitimarea pentru prima dată a unui jucător se poate efectua în tot cursul anului.
12.4.Legitimarea pentru prima dată a unui jucător de altă cetățenie decât română, a unui jucător
cu dublă cetățenie și a unui jucător de cetățenie română, născut în afara României se face
de către F.R.H.18
16Modificat

prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 25.11.2019
18 Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 25.11.2019
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12.5.Legitimarea sportivilor se face de către A.J.H./A.M.H., pe baza următoarelor documente:
− Cerere de legitimare tip F.R.H., semnată de sportiv și de unul dintre părinți (tutore), dacă
sportivul este minor, precum şi de către reprezentantul legal al clubului la care se
legitimează, purtând ștampila acestuia;
− Avizul medical din care să rezulte că sportivul este apt pentru practicarea jocului de
handbal;
− 2 fotografii format 3/4;
− Carte de identitate, iar pentru sportivii sub 14 ani certificatul de naștere;
− Dovada achitării taxei de legitimare;
− Tabel (anexă) cu sportivii clubului ce solicită legitimarea (2 exemplare);
12.6.Carnetul de legitimare și fișa personală de legitimare vor fi completate citeț, cu litere de
tipar.
Carnetul de legitimare este eliberat clubului pentru care se legitimează sportivului, iar fișa
de legitimare se păstrează de către A.J.H./A.M.H.. Ambele documente vor primi același
număr matricol.
Un exemplar completat al tabelului pentru evidența sportivilor legitimați, precum şi o
copie după fișa personală de legitimare a fiecărui sportiv vor fi transmise la F.R.H. în
format electronic.
12.7.În cazul pierderii sau deteriorării carnetului de legitimare, clubul sportiv va solicita F.R.H.
eliberarea unui “duplicat” cu prezentarea următoarelor documente:
− Cerere de eliberare duplicat;
− O fotografie format 3/4;
− Carnetul de legitimare deteriorat sau fișa personală de legitimare eliberată de
A.J.H./A.M.H., dacă este pierdut carnetul de legitimare;
− Carte de identitate.
Noul carnet va primi numărul matricol al celui vechi şi va avea mențiunea “DUPLICAT”.
12.8.La terminarea perioadei junioratului carnetele de legitimare ale jucătorilor juniori se
preschimbă cu noi carnete ce vor avea fotografii recente.
12.9.Au dreptul să solicite transferul la oricare club afiliat la F.R.H. în tot cursul anului, cu
drept de joc imediat, jucătorii cluburilor care au fost dezafiliate de la F.R.H.
12.10. În cazul în care un jucător semnează două sau mai multe cereri de legitimare, rămâne
valabilă cererea cu cea mai veche dată de înregistrare la F.R.H. să efectueze legitimarea,
iar cealaltă cerere se anulează, urmând ca persoanele vinovate să fie sancționate potrivit
prevederilor regulamentare.
12.11. Orice ștersături, adăugiri, corecturi sau modificări constatate în cererile şi în carnetele
de legitimare ori fişele personale ale jucătorilor, atrag respingerea cererii de legitimare,
respectiv anularea carnetului de legitimare, precum şi sancționarea persoanelor vinovate,
potrivit prevederilor regulamentare.
12.12. Legitimarea unui sportiv pe baza unei semnături în fals a acestuia, se va anula împreună
cu carnetul de legitimare, precum şi sancționarea persoanelor vinovate, potrivit
prevederilor regulamentare.
12.13. Un jucător înregistrat cu drept de joc la un club, are drept de joc la toate echipele
clubului respectiv, cu respectarea prevederilor regulamentare.
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12.14. Dubla legitimare poate fi solicitată exclusiv în perioada de transferuri. 19
V. TRANSFERUL JUCĂTORILOR
Articolul 13. Transferul jucătorilor. Dispoziții generale
13.1.Transferul intern al jucătorului de handbal constă în trecerea lui de la un club la altul, pe
plan național. Transferul survenit în timpul perioadei de valabilitate a unui contract se
realizează cu acordul jucătorului şi al celor două cluburi, prin semnarea modelului de
Acord de Transfer în România, prezentat ca anexă la prezentul regulament. Pentru
transferul unui jucător căruia i-a încetat contractul anterior nu este necesar acordul fostului
club. Pentru transferul unui jucător fără contract, cu plata grilei de formare, nu este
necesar acordul fostului club. 20
13.2.Transferul jucătorilor poate fi temporar sau definitiv. Pentru un jucător fără contract nu
poate fi încheiat un acord de transfer definitiv ci doar unul temporar. Înregistrarea
jucătorilor fără contract, de la un club la altul, cu titlu definitiv, se face conform
dispozițiilor art. 13.1. și 18.2 din prezentul regulament.21
13.3.Transferul jucătorului poate avea loc doar în perioadele de transfer stabilite de F.R.H., cu
excepția situațiilor prevăzute de regulamentele F.R.H..
13.4.Dacă transferul se solicită după începerea campionatului în care activează echipa noului
club, taxa de transfer se dublează.
13.5.Transferul sportivilor componenți/absolvenți ai Centrelor Naționale de Excelență se face
în conformitate cu prezentul regulament.
13.6.Sportivii proveniți de la C.N.E. și C.N.O.P se pot transfera și la echipe care au fost
sancționate cu retragerea dreptului de transfer.
13.7.Pentru jucătorii români care termină junioratul, ce nu sunt absolvenți ai C.N.E. și
C.N.O.P.J. și care se transferă definitiv pentru prima dată laun club de seniori, nu se va
percepe taxa de transfer.
13.8.Un jucător se poate transfera de maxim 2 ori în cadrul unui sezon competițional, cu
excepția cazurilor prevăzute de regulamentele F.R.H.
13.9.Transferul internațional al jucătorului de handbal se efectuează în conformitate cu
dispozițiile I.H.F..

19Introdus

prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
21Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
20Modificat
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Articolul 14. Dispoziții speciale privind transferul jucătoarelor de handbal de altă
cetățenie decât română.22
14.1. Primele 3 (trei) jucătoare de altă cetățenie decât română pot evolua pentru un club
membru afiliat al F.R.H., înscris în competiția Liga Florilor/Divizia A feminin/Cupa Supercupa României- feminin, fără îndeplinirea criteriilor valorice.
14.2.Începând cu a patra jucătoare de altă cetățenie decât română se pot legitima/transfera la un
club afiliat la F.R.H. membru afiliat al F.R.H., înscris în competiția Liga Florilor/Divizia
A feminin/Cupa României/Supercupa, jucătoarele care se regăsesc în Rapoartele de joc ale
echipelor care:
− S-au clasat pe locurile 1 – 10 la ultima ediție a C.M. sau C.E. pentru seniori;
− S-au clasat pe locurile 1 – 10 la Jocurile Olimpice (cu condiția să nu fi trecut mai mult
de 2 ani calendaristici de la disputarea ultimei ediții a J.O.)*;
− Au participat la cel puțin o ediție din ultimii doi ani a Final Four – ului Ligii
Campionilor sau Cupei E.H.F.
* Pentru perioada 22.04.2020 – 31.01.2021, sunt considerate jucătoare în criteriul referitor
la J.O., jucătoarele care au fost înscrise în Raportul de Joc al ultimului Campionat Mondial
de senioare pentru echipele deja calificate la Jocurilor Olimpice-Tokyo.23
14.3.Încadrarea în criterii a jucătoarelor de altă cetățenie decât cea română se stabilește la
momentul înregistrării contractelor acestora la F.R.H. și este valabilă pe toată durata
contractului înregistrat, în baza depunerii de către clubul beneficiar a copiei după dovada
care atestă criteriul pe care îl îndeplinește jucătoarea (copie după Raportul de Joc).
14.4.Dacă, în timpul derulării contractului, o jucătoare înregistrat inițial ca fiind în afara
criteriilor, devine eligibil, statutul acestuia se va schimba la cererea clubului, însoțită de
dovada care atestă criteriul în care se încadrează jucătoarea (copie după Raportul de Joc).
14.5.Orice prelungire a contractului unei jucătoare implică o nouă evaluare a încadrării în
criterii a acestuia, la momentul înregistrării la sediul F.R.H. a actului adițional.
14.6.Orice acte adiționale depuse ulterior la contractele în vigoare, sau schimbarea tipului de
contract (din contract individual de muncă în contract de activitate sportivă, sau invers)
care nu implică modificări în sensul prelungirii perioadei contractuale, nu necesită o nouă
evaluare a încadrării în criterii a jucătorului în cauză. 24
14.7. Este asimilată jucătoarei de altă cetățenie decât română, orice jucătoare care la momentul
înregistrării transferului/legitimării, nu este eligibilă pentru a juca pentru naționala
României.25

Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
Introdus prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 22.04.2020
24Articolele 14.3 – 14.6. au fost aprobate prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 17.05.2019
25 Introdus prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
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Articolul 141. Dispoziții speciale privind transferul jucătorilor de handbal masculin de
altă cetățenie decât română. 26
141.1. Primii 2 (doi) jucători de altă cetățenie decât română pot evolua pentru un club membru
afiliat al F.R.H., înscris în competiția Liga Zimbrilor/Divizia A masculin/Cupa-Supercupa
României-masculin, fără îndeplinirea criteriilor valorice.
141.2. Începând cu al treilea jucător de altă cetățenie decât română se pot legitima/transfera la
un club afiliat la F.R.H., înscris în competiția Liga Zimbrilor/Divizia A masculin/CupaSupercupa României-masculin jucătorii, dacă îndeplinește următoarele condiții:
a. În ceea ce privește jucătorii de până la 33 de ani:
− Să fie component al lotului național (cel puțin un joc oficial în ultimele 365 de zile) la
categoria de vârstă corespunzătoare (juniori, tineret, sau seniori) sau să aibă minim 10
selecții în lotul național de seniori;
Sau
− Să provină de la echipe participante în Liga 1 din campionatele primelor 3 națiuni
valorice, conform clasamentului EHF pe anul în curs.
b. În ceea ce privește jucătorii de peste 33 de ani, acesta trebuie să fi participat în cel puțin
un joc oficial al lotului național de seniori din ultimii doi ani. 27
141.3. Încadrarea în criterii a jucătorilor de altă cetățenie decât cea română se stabilește la
momentul înregistrării contractelor acestora la F.R.H. și este valabilă pe toată durata
contractului înregistrat, în baza depunerii de către clubul beneficiar a copiei după dovada care
atestă criteriul pe care îl îndeplinește jucătorul (copie după Raportul de Joc).
141.4. Dacă, în timpul derulării contractului, un jucător înregistrat inițial ca fiind în afara
criteriilor, devine eligibil, statutul acestuia se va schimba la cererea clubului, însoțită de
dovada care atestă criteriul în care se încadrează jucătorul (copie după Raportul de Joc).
141.5. Orice prelungire a contractului unui jucător implică o nouă evaluare a încadrării în
criterii a acestuia, la momentul înregistrării la sediul F.R.H. a actului adițional.
141.6. Orice acte adiționale depuse ulterior la contractele în vigoare, sau schimbarea tipului de
contract (din contract individual de muncă în contract de activitate sportivă, sau invers)
care nu implică modificări în sensul prelungirii perioadei contractuale, nu necesită o nouă
evaluare a încadrării în criterii a jucătorului în cauză. 28
141.7. Este asimilat jucătorului de altă cetățenie decât română, orice jucător care la momentul
înregistrării transferului/legitimării, nu este eligibil pentru a juca pentru naționala
României.29

Introdus prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
Articolul 141.2 a fost aprobat Hot. C.A. al F.R.H. din data de 25.02.2020
28Articolele 14.3 – 14.6. au fost aprobate prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 17.05.2019
29 Introdus prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
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Articolul 15. Transferul temporar
15.1.Transferul temporar (împrumutul) reprezintă trecerea jucătorului de la un club la altul (de
la clubul cedent la clubul cesionar), pe o perioadă determinată, la sfârșitul căreia jucătorul
revine la clubul cedent.
Durata minimă a unui transfer temporar este de cel puțin 3 luni.
15.2.În cazul transferului temporar al unui jucător cu contract, clubul cesionar este obligat să
încheie cu acesta un contract pe perioada transferului temporar. 30 În lipsă de stipulație
contrară, clauzele contractului dintre jucător și clubul cedent se suspendă.
15.3.În cazul în care contractul dintre jucător și clubul cesionar încetează înaintea expirării
transferului temporar, din orice motive, jucătorul:
a) are posibilitatea să revină la clubul cedent, situație în care contractul dintre părți va fi
reluat până la sfârșitul perioadei inițiale, în termenii și condițiile prevăzute în cadrul
acestuia
b) Dacă clubul cedent refuză revenirea acestuia, jucătorul poate să încheie un nou contract
cu un alt club, pentru o perioadă care nu poate depăși durata transferului temporar
încheiat inițial.
15.4.În cazul transferului temporar al unui jucător fără contract, sunt aplicabile următoarele
reguli:
a) schimbarea ulterioară a statutului în jucător cu contract, de către clubul cesionar sau de
către un terț club, atrage plata grilei de formare, conform art. 19. Schimbarea statutului
în jucător cu contract se face fără acordul clubului cedent sau a celui cesionar și poate
surveni oricând, în timpul duratei împrumutului temporar. În cazul unei astfel de
schimbări jucătorul nu mai este ținut de obligația de revenire stabilită prin acordul de
transfer temporar, urmând a fi respectat contractul încheiat între el și noul club, care i-a
schimbat statutul;
b) în cazul în care nu și-a schimbat statutul prin încheierea unui contract, jucătorul revine
la clubul cedent la sfârșitul împrumutului;
c) în timpul împrumutului temporar jucătorul nu poate invoca dispozițiile art. 12.8 față de
clubul cedent ci doar față de clubul cesionar Față de clubul cedent dispozițiile art. 12.8
pot fi invocate începând cu data revenirii din împrumut, dacă mai sunt întrunite
condițiile regulamentare.
d) dacă în timpul împrumutului încetează din orice motiv raportul de legitimare dintre
clubul cesionar și jucător, acesta va reveni la clubul cedent. 31

Articolul 16. Transferul definitiv
Transferul definitiv reprezintă trecerea jucătorului de la un club la altul, în mod definitiv, ca
urmare a semnării unui acord de transfer sau la încetarea contractului, pentru jucătorii cu
contract. Jucătorii fără contract sunt transferați cu titlu definitiv de la un club la altul conform
30Modificat
31Articolul

prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
15.4. a fost adăugat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
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dispozițiilor art. 13.1. și 18.2 din prezentul regulament, prin plata grilei de formare, dacă este
datorată.32
Articolul 17. Acordul de Transfer în România
17.1.Acordul de transfer (A.T.R.) reprezintă actul juridic încheiat între două cluburi prin care se
transferă un jucător cu sau fără contract, de la un club la altul. Sub sancțiunea nulității,
acordul de transfer al unui jucător cu contract se poate face doar în timpul perioadei de
valabilitate a contractului dintre el și clubul cedent. 33
17.2.Pentru a fi valabil, acordul de transfer trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să fie înscris pe formularele-tip, emise de F.R.H. şi completat la toate rubricile
obligatorii;
b) să fie încheiat în 5 exemplare originale. Două exemplare revin jucătorului, unul chiar la
semnare si unul după înregistrare la F.R.H..Câte un exemplar va reveni fiecărui club iar
unul va fi păstrat de departamentul competiții din cadrul F.R.H. după înregistrare.
c) să fie semnat, pe fiecare pagină, de către reprezentanții legali ai celor două cluburi și de
către jucător. În cazul jucătorilor de până la 16 ani, acordul de transfer trebuie să semnat
și de către reprezentantul legal al minorului.
17.3.Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol, cu privire la îndeplinirea condițiilor
necesare acordului de transfer, atrage sancțiunea nulității acestuia și a refuzului de
înregistrare la F.R.H..
17.4.Pentru încălcarea obligației de a înmâna la semnare jucătorului un exemplar original al
acordului de transfer, stabilită la art.17.2 lit. b) sancțiunea este penalitate pecuniară de
1.000, 500,100 lei/contract (Liga Națională / Divizia A / juniori).
Articolul 18. Procedura de transfer
18.1.În vederea înregistrării transferului unui jucător de la un club la altul, pe baza unui acord
de transfer34 sunt necesare depunerea următoarelor documente:
a) acordul de transfer- tip F.R.H., completat și semnat în conformitate cu dispozițiile
prezentului regulament;35
b) contractul de muncă/ contractul de activitate sportivă încheiat de către clubul cesionar
cu jucătorul (dacă sportivul dobândește sau își păstrează statutul de jucător cu contract);
c) carnetul de legitimare al jucătorului;
d) copie de pe actul de identitate al jucătorului (certificat de naștere pentru minorul sub 14
ani);
e) dovada achitării taxei de transfer;
f) dovada achitării grilei de formare sau acordul scris intervenit între cele două cluburi cu
privire la aceasta, dacă o astfel de grilă este datorată potrivit prevederilor prezentului
regulament.
32Modificat

prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
8
34Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
35Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
33Idem
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18.2.În vederea înregistrării transferului unui jucător de la un club la altul, atunci când nu
suntem în prezența unui acord de transfer intervenit între clubul de la care pleacă și cel la
care vine jucătorul, sunt necesare depunerea următoarelor documente:
a) dovada achitării grilei de formare sau acordul scris intervenit între cele două cluburi cu
privire la aceasta, având ștampila clubului și semnătura reprezentantului clubului, dacă
o astfel de grilă este datorată potrivit prevederilor prezentului regulament;
b) cerere de transfer semnată de jucător. În cazul jucătorilor de până la 16 ani, cererea de
transfer trebuie să fie semnată și de către reprezentantul legal al minorului.
c) hotărârea definitivă prin care s-a dispus sau s-a constatat încetarea raporturilor
contractuale cu vechiul club, atunci când acesta nu a încetat prin ajungere la termen
(condiție doar pentru jucătorii cu contract);
d) copie de pe actul de identitate al jucătorului (certificat de naștere pentru minorul sub 14
ani) și dovada achitării taxei de transfer; 36
18.3.Acordurile de transfer şi documentele necesare realizării transferului se verifică de către
departamentul competiții din cadrul F.R.H., urmând procedura prevăzută de regulamentele
F.R.H..
Orice suspendare aplicată unui jucător de către organele competente înaintea efectuării
transferului la un alt club din țară sau străinătate va fi executată în cadrul noului club.
18.4. Transferurile se realizează de către F.R.H. de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 –
16.00.
VI. GRILA DE FORMARE
Articolul 19. Grila de formare
19.1.Grila de formare reprezintă suma ce compensează cheltuielile efectuate de fostul club
pentru pregătirea și selecția unui jucător până la vârsta de 23 ani, în vederea practicării
jocului de handbal. Plata grilei de formare nu este condiționată de faptul că jucătorul a fost
pregătit cu sau fără contract.
19.2.Grila de formare se plătește de către noul club la care este înregistrat jucătorul, vechiului
club la care acesta a fost înregistrat în perioada cuprinsă la alin. 19.1. În cazul în care
cluburile nu consimt altfel, grila de formare nu este considerată ca fiind inclusă de drept în
suma din acordul de transfer semnat de către cluburile în cauză.
19.3.Grila de formare are un cuantum maxim, stabilit prin raportare la anul competițional în
care această suma este datorata, respectiv anul în care se solicită înregistrarea jucătorului
pentru noul club, după cum urmează:
− dacă înregistrarea sportivului pentru noul club are loc în perioada de la prima legitimare
(fără limită inferioară de vârstă) și până la sfârșitul anului competițional în care acesta

36Introdus

prin Hot. C.A. al F.R.H.din data de 18.06.2019
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împlinește vârsta de 14 ani, cu condiția ca legitimarea sportivului la acel club să fi fost
pe o perioadă de minim 1 an37- o sumă de până la 1000 euro.
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 15 ani - o sumă de până la 2000 euro;
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 16 ani - o sumă de până la 3000 euro;
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 17 ani - o sumă de până la 4000 euro:
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 18 ani - o sumă de până la 5000 euro:
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 19 ani - o sumă de până la 6000 euro:
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 20 ani - o sumă de până la 6000 euro;
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 21 ani - o sumă de până la 6000 euro;
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 22 ani - o sumă de până la 6000 euro;
− anul competițional în care a împlinit vârsta de 23 ani - o sumă de până la 6000 euro.
19.4.Grilele stabilite la alin. 19.3. sunt sumele maxime pe care un club le poate pretinde cu titlu
de grilă de formare. Clubul la care este înregistrat jucătorul și clubul care dorește
transferul acestuia, pot conveni o grilă de formare mai mică decât cea stabilită mai sus,
precum și renunțarea la plata unei astfel de grile. Orice înțelegere intervenită între două
cluburi în acest sens trebuie făcută în scris și semnată de ambele părți.
19.5.Un jucător fără contract poate fi înregistrat de un alt club, cu statutul de jucător fără
contract sau cu contract, dacă face dovada achitării grilei de formare corespunzătoare. Un
jucător cu contract nu poate fi solicitat de un alt club în timpul perioadei de valabilitate a
contractului său, decât prin încheierea unui acord de transfer, cu acordul clubului cedent.
19.6.Sportivii proveniti de la echipele retrase, excluse sau desființate se pot transfera fără plata
taxei grilei de formare, doar în perioada de transfer. 38
19.7.Grila de formare se plătește prin virament bancar în contul clubului.
Dovada plății grilei de formare se face cu extras de cont vizat de banca plătitorului, în
original.În cazul în care datele bancare ale beneficiarului nu sunt cunoscute, plătitorul este
îndreptățit să urmeze procedura ofertei reale urmată de consemnațiune prevăzută de 1006
și următoarele din Codul de Procedură Civilă. 39
19.8.Pentru perioada în care un jucător este pregătit cu titlu de împrumut, grila de formare se
cuvine clubului cedent din respectivul acord de transfer temporar 40
Articolul 20. Plata grilei de formare
20.1.Odată cu înregistrarea unui jucător pentru un alt club, departamentul de competiții al
F.R.H., verifică dacă suma grilei de formare a fost plătită sau dacă a intervenit vreo
înțelegere scrisă între cele două cluburi. În situația în care grila de formare este datorată iar
noul club nu a prezentat dovada plății acesteia sau un acord scris intervenit între el și
fostul club al jucătorului, atunci transferul nu va fi înregistrat iar jucătorul nu va primi
drept de joc pentru noua echipă.

Modificat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
39Adăugat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
40Adăugat prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 18.06.2019
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20.2.În cazul nerespectării dispozițiilor privind plata grilei de formare, partea interesată se
poate adresa Comisiei de memorii din cadrul F.R.H..
Articolul 21. Grilă de formare a jucătorilor lot național
21.1.În cazul în care sportivul este jucător de lot național, noul club are obligația de a achita
F.R.H., suplimentar față de cele prevăzute la Art. 21, o sumă pentru compensarea
pregătirii și selecției în lotul național.
21.2.Sportivul dobândește statutul de jucător de lot național în situația în care este selecționat
pentru un joc oficial și este înscris în Raportul de joc.
21.3.Grila de formare a jucătorului de lot național are un cuantum fix, respectiv de 150 euro
pentru statutul de jucător de lot național juniori, 300 de euro pentru statutul de jucător de
lot național seniori. Grila este calculată prin raportare la vârsta jucătorului, respectiv:
− dacă a jucat pentru echipa națională de juniori la vârsta de 14 ani - suma de 150 euro;
− dacă a jucat pentru echipa națională de juniori la vârsta de 15 ani--suma de 150 euro;
− dacă a jucat pentru echipa națională de juniori la vârsta de 16 ani--suma de 150 euro;
− dacă a jucat pentru echipa națională de juniori la vârsta de 17 ani--suma de 150 euro;
− dacă a jucat pentru echipa națională de juniori la vârsta de 18 ani--suma de 150 euro;
− dacă a jucat pentru echipa națională de juniori la vârsta de 19 ani--suma de 150 euro;
− dacă a jucat pentru echipa națională de seniori la vârsta de 20 ani--suma de 300 euro;
− dacă a jucat pentru echipa națională de seniori la vârsta de 21 ani--suma de 300 euro;;
− dacă a jucat pentru echipa națională de seniori la vârsta de 22 ani--suma de 300 euro;;
− dacă a jucat pentru echipa națională de seniori la vârsta de 23 ani--suma de 300 euro;;
21.4.Dacă jucătorul a fost selecționat pentru lotul național de seniori înainte de vârsta de 20 ani,
atunci grila de formare pentru acesta se calculează folosind cuantumul jucătorilor de lot
național seniori.
Articolul 22. Dispoziții contradictorii
Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, dispozițiile Regulamentului de
Transferări si Statutul Jucătorului adoptate de FRH precum și orice alte reglementări contrare,
se abrogă.
Articolul 23. Taxe
Prin hotărârea Consiliului de Administrație, F.R.H. aprobă taxele prevăzute și în legătură cu
prezentul regulament, acestea fiind publicate pe site-ul F.R.H.
Articolul 24. Perioada de transfer
Perioada de transfer este cuprinsă între data de 1 Iulie a anului în care începe sezonul
competițional și data de 31 Ianuarie a anului următor 41, pentru toate categoriile competiționale.
41Adaptatare

pentru actualizarea automată a perioadei de transfer
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Articolul 25. Dispoziții privind sancțiunile
Organul competent să judece și să sancționeze abaterile prevăzute de prezentul regulament este
Comisia Centrală de Disciplină a F.R.H., conform dispozițiilor din Regulamentul Disciplinar al
F.R.H.. Ca excepție, de la Regulamentul Disciplinar al F.R.H., Comisia Centrală de Disciplină
a F.R.H. poate fi sesizată, cu privire la abaterile prevăzute de prezentul regulament, de către
orice persoană care justifică un interes.
Articolul 26. Dispoziții tranzitorii
Cauzele înregistrate pe rolul comisiilor jurisdicționale ale F.R.H. înaintea intrării în vigoare a
acestui regulament se judecă în conformitate cu regulamentul în vigoare la data înregistrării.
Articolul 27. Aplicabilitatea regulamentului
Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație al FRH în ședința din data de
28.06.2018, a intrat în vigoare în data de 01.07.2018 și a fost modificat prin hotărârile CA din
17.05.2019, 18.06.2019, 25.11.2019, 25.02.2020 19.06.2020 și 30.07.2020.
Notă: Acordul de transfer și acordul de încetare se regăsesc pe site-ul F.R.H., la
documente utile.

SECRETAR GENERAL F.R.H.
CRISTINA VĂRZARU

FederațiaRomână de Handbal / Romanian Handball Federation

Str. Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, 011962, București, România, Tel.: 0040-21-231 89 87, 0040-21-231 89 88,
Fax: 0040-21-231 89 86 frh@frh.rowww.frh.rofacebook.com/frh Cod fiscal: 4266359

