REGULAMENT PRIVIND
STATUTUL SPORTIVULUI
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Capitolul 1. Dispoziții generale
Articolul 1.
1.1.Pentru a lua parte la jocurile oficiale, un sportiv trebuie să fie membru al unui club de handbal
afiliat la F.R.H., să posede un carnet de legitimare eliberat conform prevederilor legale, vizate
pe anul în curs și cu vizita medicală la zi (vizate pe șase luni).
În plus, sportivii extracomunitari trebuie să posede permisul de ședere sau adeverință
eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări competent teritorial, care să conțină seria și
numărul permisului de ședere, precum și perioada de valabilitate.
1.2.Un sportiv se poate legitima valabil numai pe numele său legal.
Orice nerespectare a acestei prevederi va determina anularea carnetului de legitimare și
sancționarea conform Regulamentului Disciplinar al F.R.H..
1.3.Legitimația sportivă este documentul care atestă apartenența unui sportiv la un club de
handbal. Legitimația aparține sportivului. La data încheierii activității sau la data realizării
transferului, clubul este obligat să elibereze legitimația sportivului în cauză.
Pierderea legitimației sau refuzul clubului de a elibera carnetul de legitimare se sancționează
conform Regulamentului Disciplinar al F.R.H.
Articolul 2. La competițiile oficiale organizate de F.R.H., sportivii trebuie să aibă și să prezinte,
înaintea începerii jocului, carnete de legitimare oficiale, vizate pe anul în curs și cu vizita
medicală la zi (vizate pe șase luni).
În Liga Națională- masculin și feminin legitimarea sportivilor și a oficialilor de echipă, precum
și înscrierea lor în Raportul de Joc, se va face folosind Sistemul Electronic de Înregistrare al
F.R.H.
În competițiile oficiale de juniori, sportivii trebuie să prezinte în plus cartea de identitate (original
sau copie) fără de care arbitrul nu le va permite participarea la joc.
Cartea de identitate sau certificatul de naștere va servi la stabilirea identității sportivilor înscriși
pe Raportul de Joc.
În cazul unei eliminări definitive, descalificări, substituiri sau acte de indisciplină, după
terminarea jocului buletinul de identitate nu se va reține de către arbitru.
Fac excepție competițiile de copii (mini handbal, baby handbal) unde se poate participa și pe
bază de tabel, cu certificat de naștere și viza medicală la zi.
Articolul 3. În caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de legitimare a unui sportiv, numai
F.R.H. are dreptul de a elibera duplicat.
Articolul 4. Este interzisă încălcarea de către sportivi a reglementărilor antidoping pe întreaga
durată a desfășurării activității sportive handbalistice. Lista antidoping este publicată pe site-ul
ANAD și site-ul F.R.H. și se actualizează anual.
Articolul 5. Sunt recunoscute de F.R.H. următoarele eșaloane competiționale, masculin și
feminin:
Handbal în sală:
a) Copii baby handbal: 8 – 9 ani;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)

Copii mini handbal: 10 – 11 ani;
Juniori IV: 12 – 13 ani;
Juniori III: 14 – 15 ani;
Juniori II: 16 – 17 ani;
Juniori I: 18 – 19 ani;
Seniori: peste 19 ani.
Handbal pe plajă:
Copii mini beach handbal: 10 – 11 ani
Juniori A: 17 – 19 ani
Juniori B: 15 – 16 ani și mai mici
Seniori: peste 19 ani

CODUL I.H.F. DE AUTORIZARE A DREPTULUI DE JOC PENTRU JUCĂTORI
Capitolul 2. . Principii de bază
Articolul 6. Toți jucătorii de handbal se supun prevederilor Codului de autorizare a dreptului de
joc, cod de reglementare al Federației Internaționale de Handbal (I.H.F.).
Articolul 7. Federația Română de Handbal poate emite regulamente de autorizare a dreptului de
joc, cu condiția respectării prevederilor regulamentelor I.H.F.
Capitolul 3. Statutul jucătorului
Articolul 8. Sportivii participanți în competițiile organizate de F.R.H. pot fi:
− jucători fără contract;
− jucători cu contract, incluzând aici și jucătorii profesioniști.
Capitolul 4. Jucătorii fără contract
Articolul 9. Jucătorii care nu au contracte scrise cu clubul sau cu F.R.H. și care nu primesc
compensații bănești suplimentare sau mai mari decât cele justificate de costurile normale de
participare la competiții sunt denumiți “jucători fără contract”.
Articolul 10.
10.1.Compensațiile obișnuite pe care le pot primi toți jucătorii, fără afectarea statutului de
jucător, sunt atât cele legate de cheltuielile de transport și sejur pentru participare la un
meci, cât și cele legate de costurile pentru echipament sportiv, asigurare și participare la
antrenamente. În principiu, contribuțiile financiare, care nu se încadrează în categoria de
compensații obișnuite, vor fi privite ca remunerații pentru serviciile prestate de jucător în
calitatea sa de jucător de handbal.
10.2.De asemenea sunt asimilați jucătorilor fără contract, jucătorii care primesc, pe lângă cele
menționate la alin. 10.1, compensații bănești până la 250 lei lunar.
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Capitolul 5. Jucătorii cu contract
Articolul 11. Orice jucător, care este plătit suplimentar sau cu sume mai mari decât cele
prevăzute la Art.10, este denumit “jucător cu contract”.
Articolul 12. F.R.H. va ține evidența centralizată pentru jucătorii cu contract aflați sub jurisdicția
lor. Actualizarea situației centralizate se face anual până la 31 decembrie.
Articolul 13. F.R.H. trebuie să trimită anual, până în data de 28 februarie, federației continentale
competente, situația centralizată a tuturor jucătorilor cu contract. Federația continentală va
înregistra jucătorii cu contract și va înainta către I.H.F. lista completă până la data de 31 martie.
Articolul 14. I.H.F. sau Federația continentală competentă au dreptul să stabilească ele însele
statutul jucătorilor. F.R.H., clubul sau jucătorul pot înainta cereri în acest sens.
Articolul 15. Contractul dintre jucător și club trebuie să aibă o durată minimă de 6 luni și să
includă toate detaliile care reglementează relația mutuală, respectiv drepturile și obligațiile
părților și perioada concretă de valabilitate.
Mostra de contract (în conformitate cu documentele I.H.F.) detaliază elementele pe care trebuie
sa le conțină în mod obligatoriu un contract între un jucător și un club. Părțile implicate pot
introduce și alte clauze contractuale, cu condiția ca acestea să nu contravină prevederilor
contractului menționat.
Articolul 16. În caz de litigiu, copiile contractelor trebuie puse la dispoziția I.H.F. sau federațiilor
continentale respective.
Articolul 17. F.R.H. poate adăuga în contractele pe care le încheie cu jucătorii prevederi
specifice, cu condiția ca acestea să nu contravină prevederilor Codului de Autorizare a Dreptului
de Joc.
Capitolul 6. Contractele jucătorilor de handbal
Articolul 18.
18.1.Jucătorul poate încheia, cu un club, un contract individual de muncă sau un contract de
activitate sportivă, în condițiile legii.
18.2.Durata minimă a unui contract este de la data intrarii sale in vigoare și până la terminarea
sezonului competitional, dar nu mai puțin de 6 luni.
18.3.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.
18.4.Cluburile pot încheia contracte cu jucătorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani, în
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
18.5.Pe lângă clauzele negociate de către părți, contractul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu
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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;
18.6.Contractul se semnează pe fiecare pagină de către ambele părți, în patru exemplare.Doua
exemplare reveni jucatorului, unul chiar la semnare si unul dupa inregistrare la FRH.Un
exemplar se pastreaza de catre club iar unul de catre F.R.H.. Obligația de înregistrare a
contractelor la F.R.H., aparține clubului semnatar.
18.7.Sunt considerate abateri de la prevederile prezentului regulament:
a) Nerespectarea dispozițiilor imperative privind elementele obligatorii ale contractului,
prevăzute la alin. 18.5.
b) Necomunicarea de către club, către jucător, la semnare, a unui exemplar al contractului
ori al actelor de modificare ale acestuia, potrivit alin. 18.6.
18.8.Pentru abaterea prevăzută la alin. 18.6 lit. b) se va aplica o sancțiune pecuniară de 1.000,
500,100 lei/contract (Liga Națională / Divizia A / juniori).
18.9.Un contract care nu conține elementele obligatorii prevăzute la alin. 18.5. nu va fi înregistrat
de F.R.H. Motivul pentru care se refuza înregistrarea va fi menționat pe exemplarul
prezentat.
Articolul 19. Încheierea, modificarea și executarea contractelor.
19.1.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.
19.2.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.
19.3.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.
19.4.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 nou
contract, în condițiile prevăzute de prezentul aliniat, nu semnifică renunțarea la drepturile
ce au izvorât din contractul anterior.
19.5.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.
19.6.În lipsa unei mențiuni, sumele prevăzute în contractele încheiate cu jucătorii sau în actele
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adiționale la acestea, sunt considerate a fi sume nete.
19.7.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;
19.8.Sancțiunile pentru abaterile prevăzute la alin. 19.7 sunt:
a) Pentru săvârșirea abaterii prevăzute la alin. 19.7 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. 19.7 lit. b), sancțiunea este penalitatea
pecuniară cuprinsă între 5.000 -20.000lei, precum și o suspendare cuprinsă între 6-12
luni.
Articolul 20. Înregistrarea contractelor
20.1.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 jucator a unui exemplar al actului inregistrat.
20.2.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 optiunea de a denunta actul incheiat. Intr-o astfel de
situatie clubul va fi obligat si la plata catre sportiv a drepturilor contractuale ce i s-ar fi
cuvenit pana la inceputul primei perioade de transferari care urmeaza denuntarii.
20.3.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.
20.4.Responsabilitatea privind conținutul documentelor prezentate F.R.H. spre înregistrare
aparține cluburilor.
20.5.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 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).
Articolul 21. Încetarea raporturilor contractuale.
21.1.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);
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b) prin acordul părților;
c) la data rămânerii definitive a hotărârii Comisiei, atunci când contractul este încetat
unilateral de către una din părți;
d) în alte moduri prevăzute de lege.
21.2.Constatarea încetării raporturilor contractuale ca urmare a denunțării unilaterale, de către
club sau jucător, se face de către Comisia de memorii a F.R.H..
21.3.În cazul în care cererea privind încetarea raporturilor contractuale a fost înregistrată
laF.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.
21.4.La data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul, raporturile dintre club şi
jucător încetează de drept.
21.5.Încetarea raporturilor contractuale prin acordul parților, intervenită în cursul executării
contractului, se poate face în formă scrisă, în mod explicit şi neechivoc.
21.6.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.
21.7.Încetarea unilaterală a contractului fără justă cauză este interzisă.
21.8.Dacă încetarea unilaterală nu este justificată si daca partile nu au prevăzut altfel prin
contractul incheiat, 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.
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 luni. 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.
21.9.Jucătorii şi cluburile pot invoca justa cauză pentru încetarea 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 sa comunice clubului o notificare prealabila prin care sa puna in
vedere explicitfaptul ca in lipsa platii salariilor/remuneratiilor lunare restante pana la
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implinirea termenului de 90 de zile, contractul va fi încetat unilateral. Notificarea nu
poate fi trimisa cu mai putin de cinci zile inainte de termenul la care contractul urmeaza
a fi încetat unilateral. Clubul astfel notificat are obligatia de a plati sportivului pana la
implinirea termenului de 90 de zile, toate salariile/remuneratiile lunare devenite
restante. Daca restantele reprezentate de salariile/remunerațiile lunare nu sunt achitate
la zi, contractul poate fi încetat unilateral.
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.
21.10. Enumerarea de justă cauză pentru încetarea unilaterală nu sunt limitate la cele prevăzute
în cadrul Art. 21.9. Oricare parte poate denunța 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 notificatăcu privire la intenția încetării unilaterale și trebuie
să i se acorde un termen de cinci zile pentru a înlatura motivul invocat.
21.11. 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..
21.12. 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 in 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.
21.13. În cazul în care clubul, nu plătește jucătorul în termenul de 10 zile prevăzut la alin. 21.12,
clubul va fi sancționat cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc, pentru o
perioadă de până la 2 ani.
21.14. Concomitent cu aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 21.12., la fiecare 10 zile clubului i
se va scădea câte un punct din cele obtinute de echipa participanta in cel mai inalt nivel
competitional, pana la executarea integrala a hotararii. La data executarii integrale a
hotararii se va revoca exclusiv sanctiunea ridicarii dreptului de transferur, legitimare și drept
de joc.
Aricolul 211. Situația compensării drepturilor financiare în cazul încheierii de către jucător
a unui nou contract cu un club din străinătate.1
211.1. 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
1

Introdus prin Hot. C.A. al F.R.H. din data de 19.06.2020
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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 un club
din străinătate.
211.2. 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.
211.3. 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;
1
21 .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.
211.5. Dacă cererea îndeplinește condițiile de formă, comisia va comunica către jucător, conform
Art. 211.4., 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. 211.6. pentru
cazul în care jucătorul refuză comunicarea copiei noului contract.
211.6. 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. 211.6,
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
211.7. 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.
211.8. 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.
211.9. În situația în care Hotărârea Comisiei de Memorii a fost emisă cu punerea în aplicare a
dispozițiilor art.211.6, Comisia de Apel va relua procedura de citare a jucătorului conform 211.5.
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Capitolul 7. Autorizația de sportiv de performanță
Articolul 22. Autorizația de sportiv de performanță este individuală, pentru fiecare participant la
activitatea sportivă, și se acordă o singură dată, până la retragerea din activitatea sportiva a
acestuia
Articolul 23. Documentele necesare pentru obținerea autorizației de sportiv de performanță sunt
următoarele:
a) cerere-tip pentru eliberarea autorizației de sportiv de performanță (Documente utile site
F.R.H.)
b) b) dovada legitimării sportivului, pentru care se solicită autorizația de sportiv de
performanță, cu viza medicală la zi și viza Federației Române de Handbal, în copie
conformă cu originalul;
c) c) contractul de activitate sportivă, încheiat între structura sportivă și sportivul de
performanță, în copie conformă cu originalul;
d) declarația pe propria răspundere a sportivului, sub sancțiunea legii penale, că nu se află în
perioadă de suspendare pentru consum de substanțe care sunt incluse pe Lista interzisă,
Standard internațional al Agenției Mondiale Antidoping (WADA), aprobată la nivel
național prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), în original.
Capitolul 7. Clasificarea sportivilor
Articolul 24. MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI se acordă în conformitate cu prevederile
Legii 69/2000 (Legea Educației fizice și sportului) și Ordinului M.T.S. nr. 1072/2016 referitor la
clasificarea sportivilor.
Articolul 25. MAESTRU AL SPORTULUI trebuie să îndeplinească una din condițiile de mai
jos :
a) să fi făcut parte din echipa reprezentativă clasată pe locurile I-III la Campionatele
Mondiale de tineret sau Campionatele Europene de tineret participând la 50% din jocuri;
b) să fi făcut parte din echipa care a câștigat o cupă europeană participând efectiv la 50%
din jocuri;
c) să fi făcut parte din echipa care s-a clasat de 2 ori pe locul I în Campionatul intern,
participând efectiv la 50% din jocuri la fiecare ediție și să fi jucat de 20 de ori efectiv în
echipele reprezentative la jocurile interțări;
d) la cererea cluburilor sau asociațiilor sportive pentru activitate deosebită și cu aprobarea
Consiliului de Administrație al F.R.H..
Articolul 26. CATEGORIA I trebuie să îndeplinească una din cerințele de mai jos:
a) Să fi făcut parte dintr-o echipă clasată în primele locuri (8) în Campionatul Național, Liga
Națională sau Cupa României (seniori) participând efectiv la 50% din jocurile oficiale;
b) Să fi făcut parte din echipele reprezentative, participând efectiv la l0 jocuri câștigate
interțări.
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Articolul 27. CATEGORIA a II-a trebuie să îndeplinească una din cerințele de mai jos:
a) Să fi făcut parte dintr-o echipă participantă în Campionatul Național categoria A seniori
(e), participând efectiv la 30% din jocuri.
b) Să fi făcut parte dintr-o echipă participantă în Campionatul Național categoria B care să
nu fi retrogradat, participând la 50% din jocuri.
c) Să fi făcut parte dintr-o echipă care a promovat în Campionatul Național categoria seniori
(e) și să fi participat la 75% din jocurile oficiale.
d) Să fi făcut parte dintr-o echipă care s-a calificat pentru turneul final al Campionatului
Național de juniori(e) participând la 75% din jocuri.
Articolul 28. CATEGORIA a III-a se acordă de către comisiile județene pentru cel puțin 5
(cinci) sezoane competiționale consecutive.

Capitolul 8. Sportivii de lot
Articolul 29. Sportivii, cetățeni români care sunt legitimați la un club afiliat la F.R.H., sau au
contract pe o perioadă determinată la un club în străinătate, își asumă în mod tacit obligația de a
se pregăti în mod corespunzător și de a reprezenta țară în mod demn, atunci când este convocat
la pregătire, la jocuri interțări sau la alte jocuri organizate de F.R.H..
Articolul 30. Sportivii care activează în străinătate se supun normelor și regulamentelor I.H.F.
și E.H.F. privind prezența la convocările echipelor naționale, sau a contractelor pe care le au cu
F.R.H..
Articolul 31. Sportivii cu dublă cetățenie care nu sunt eligibili pentru a juca pentru naționala
României la momentul legitimării/transferului la un club afiliat la F.R.H., au statutul unui jucător
de altă cetățenie decât română.
Articolul 32. La propunerea Comisiei Tehnico-Metodice, sportivii convocați la loturile naționale
de seniori și tineret pot încheia contracte de activitate sportivă cu F.R.H., în funcție de valoarea
și perspectiva lor. Contractele vor specifica drepturile și îndatoririle părților semnatare.
Articolul 33. Sportivul căruia i se face cinstea de a reprezenta țara într-o întâlnire internațională,
are obligația de a pune în slujba echipei naționale toate calitățile de care dispune.
Articolul 34.
34.1.Sportivii care activează în campionatul intern, convocați de F.R.H. în stagii de pregătire,
trialuri, jocuri de antrenament sau internaționale ale echipelor reprezentative (seniori,
tineret, juniori, cadeți -masculin și feminin) sunt obligați să se prezinte la data și locul fixat
prin convocarea oficială, care va fi transmisă către cluburi cu minim 15 zile înainte de data
convocării.
34.2.Întârzierea nemotivată, părăsirea fără încuviințare, sau neprezentarea la convocările loturilor
naționale, se sancționează în mod cumulativ cu:
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a) penalitate 5.000 – 20.000 lei;
b) suspendarea din activitatea competițională între 5-8 etape.
34.3.Sancțiunile se aplică și sportivilor români care activează la cluburi din afara țării, efectuarea
acestora începând odată cu data transferului în România. Sancțiunea prevăzută de către
regulamentele I.H.F. nu exclude sancționarea jucătorului român care activează în
străinătate.
Articolul 35. Pe perioada activităților desfășurate la loturile naționale, sportivii se supun
Regulamentului Disciplinar al F.R.H. și Regulamentelor de ordine interioară ale fiecărui lot.
Articolul 36. Conform reglementarilor în vigoare, Legea nr. 321/2007 și Ordinul M.T.S. –
A.N.T.S. nr. 1048/2003 , sportivii componenți ai loturilor naționale sunt obligați să obțină avizul
medical numai de la Institutul National de Medicină Sportivă.
Articolul 37. În perioada pentru care sunt convocați, sportivii nu vor putea lua parte la nici un
joc amical sau oficial pentru echipa de care aparțin, fără aprobarea specială a F.R.H..
Articolul 38. Neprezentarea din motive de forță majoră va fi apreciată pe baza actelor
justificative prezentate din timp de cel în cauză de către Departamentul Tehnic, care va hotărî
asupra dreptului de joc în competițiile oficiale.
Articolul 39. Sportivii care în timpul activității de pregătire a echipelor reprezentative sau
întâlniri internaționale se vor comporta nesportiv, nerespectând normele stabilite sau vor fi
eliminați definitiv - descalificați în timpul jocurilor- sunt pasibili de sancțiuni disciplinare
apreciate și dictate ca atare de Comisia de Disciplină a F.R.H..
Articolul 40. În toate aceste cazuri enumerate anterior sportivii vor suporta concomitent și
consecințele ce derivă din clauzele contractuale ale contractului de activitate sportivă încheiat cu
F.R.H..
Articolul 41. F.R.H. recunoaște și confirmă dreptul sportivului de a primi:
a) indemnizație sportivă;
b) prime de obiectiv;
c) asigurare suplimentară în caz de accidente la acțiunile lotului național. În conformitate cu
prevederile Art. 2.2 din regulamentul de transferări al I.H.F./E.H.F., cluburile proprietare
ale sportivilor sunt obligate să-i asigure pe durata convocărilor la echipa lor națională.
d) echipament adecvat pregătirii și participării în condiții decente la activitățile lotului
național, returnabil la întreruperea sau încetarea activității competiționale;
e) asistență medicală, medicamente, susținătoare de efort, refacere;
f) transport local și internațional pe perioada activității la lotul național;
g) transportul dus – întors de la și la locul de reședință. Rambursarea costului transportului se
va face pe baza documentelor doveditoare. Deplasarea cu autoturismul propriu se face în
cazuri speciale, cu aprobarea antrenorului principal și cu asumarea responsabilității acestuia
față de eventualele consecințe nedorite (accidente, etc.);
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h) zile libere pentru recuperare după efort, tratament, rezolvarea unor probleme personale,
sociale etc., dar nu mai mult de 20 zile, într-un an calendaristic;
i) F.R.H. recunoaște și confirmă dreptul sportivului de a acorda interviuri, autografe,
informații, presei scrise și vorbite, prezentându-și propria opinie fără a prejudicia imaginea
sau interesele F.R.H. și ale lotului național;
j) sportivul de lot național are dreptul la recompense onorifice, însoțitoare sau nu a celor
materiale, concretizând recunoașterea publică a meritelor și a contribuției aduse la realizarea
imaginii și a dezvoltării handbalului românesc: diplome, ordine, titluri, medalii
comemorative, plachete etc.;
k) F.R.H. trebuie să-i acorde sportivului de lot protecție morală și fizică pe perioada activității
la lotul național.
Capitolul 9. Comportarea sportivului
Articolul 42.
a) Sportivii sunt obligații să se comporte disciplinat, demn și civilizat atât în timpul jocului cât
și în toate împrejurările în care vin în relații cu oficialități publice și sportive, române sau
străine, cu oficialii F.R.H., oficialii cluburilor, persoane implicate în activitatea
handbalistică și publicul spectator, înainte, în timpul și după terminarea jocului.
b) În timpul jocului are în special următoarele OBLIGAŢII:
− să se prezinte echipați în conformitate cu prevederile regulamentare;
− să respecte deciziile arbitrilor;
− să-și respecte coechipierii și adversarii;
− să aibă o atitudine corectă față de public și oficialii jocului;
− să nu provoace sau să incite coechipierii, adversarii sau publicul la dezordine;
− să salute publicul înainte și după terminarea jocului, să respecte protocolul de
desfășurare a jocului.
c) Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage după sine luarea măsurilor de sancționare
disciplinară corespunzătoare gravității faptelor.
Capitolul 10. Federația Română de Handbal
Articolul 43.
a) Pe durata derulării Contractului de activitate sportivă încheiat cu sportivii de lot național,
F.R.H. se obligă să asigure realizarea integrală a clauzelor contractuale.
b) Nerespectarea din CAUZE OBIECTIVE sau FORŢĂ MAJORĂ a unui termen de finalizare
privind o clauză contractuală, nu constituie motiv de denunțare/încetare a Contractului.
c) F.R.H. are dreptul de a rezilia unilateral Contractul, în condițiile neîndeplinirii obiectivelor
de performanță stabilite.
d) Nerespectarea îndatoririlor și drepturilor părților duce la rezilierea Contractului cu toate
consecințele ce derivă din acest lucru.
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Capitolul 11. Dispoziții finale
Articolul 44.
a) Regulamentul de Organizare și Funcționare al jucătorilor devine obligatoriu pentru toți
jucătorii de handbal din România.
b) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament va fi sancționată conform
Regulamentului Disciplinar al F.R.H.
c) Orice situație neprevăzută în prezentul regulament va fi soluționată de Consiliul de
Administrație F.R.H.
d) Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data
30.07.2020 și intră în vigoare de la 31.07.2020.
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