REGULAMENTUL DE TRANSFER
2017 – 2018

I. Principii si definitii de baza
I.1.
Prezentul regulament respecta Regulamentul I.H.F. de transfer intre federatii, Codul de
autorizare a dreptului de joc, Regulamentul intern de transfer al E.H.F., precum si Statutul si
regulamentele F.R.H.;
I.2.
Se aplica tuturor cluburilor si asociatiilor sportive afiliate la F. R. Handbal, precum si
jucatorilor acestora, care participa la competitiile organizate de F. R. Handbal;
I.3.
In cadrul acestui regulament, termenul de „transfer extern” se refera la transferarea unui
jucator de la o federatie membra a I.H.F. sau E.H.F. la alta;
I.4.
Termenul de „transfer intern” se refera la transferarea unui jucator de la un club membru al
F.R. Handbal la altul;
I.5.

Termenul de „jucator” se aplica atat jucatorilor de sex masculin, cat si celor de sex feminin;

I.6.

Termenul „CIT” se refera la Certificatul International de Transfer;

I.7.

Termenul „CTR” se refera la Certificatul de Transfer in Romania;

I.8.

Termenul „club posesor” se refera la clubul care detine dreptul de transfer al jucatorului;

I.9.

Termenul de „club beneficiar” se refera la clubul care urmeaza sa preia jucatorul;

I.10. Termenul „autorizarea dreptului de joc” se refera la aprobarea transferului unui jucator de
catre F. R. Handbal, Asociatia Judeteana de Handbal sau Asociatia Municipala de Handbal. (cf.
XI.17).
II. Certificatul International de Transfer (C.I.T.)
II.1.
In principiu, orice jucator are dreptul de a efectua un transfer extern sau intern, cu
conditia ca acesta sa nu contravina prevederilor internationale, respectiv ale prezentului
regulament;
II.2.
Orice transfer extern devine valid numai dupa emiterea unui C.I.T., completat legal si
semnat oficial de F. R. Handbal, confirmat de E.H.F.(in cazul transferurilor in Europa) sau I.H.F.
(in cazul transferurilor intercontinentale);
II.3.
Oricarui jucator, care este abilitat sa joace pentru un club al altei federatii, i se va
acorda efectiv autorizarea de joc la acesta, numai daca federatia noului club intra in posesia C.I.T.
emis de F. R. Handbal si confirmat de E.H.F./I.H.F.;
II.3.1.
Transfer definitiv ;
II.3.2.
Transfer pe o perioada determinata.
II.4.
Perioada de valabilitate a unui C.I.T. este nelimitata (exceptie : vezi II.3.2 ), iar pentru
eliberarea lui, taxele cuvenite F. R. Handbal si E.H.F./I.H.F. sunt stabilite in regulamentele
internationale, ca si metodologia efectuarii unui transfer extern;

III. Certificatul de Transfer in Romania (C.T.R.)
III.1. Orice transfer intre doua cluburi afiliate la FR Handbal, devine valid numai dupa emiterea
unui CTR completat legal si semnat oficial de catre clubul posesor (si de cel partener daca este
cazul) si confirmat de FR Handbal;
III.2. Oricarui jucator care este abilitat sa joace pentru alt club, i se va acorda efectiv autorizarea
de drept de joc, daca si numai atunci cand noul club (clubul beneficiar) intra in posesia C.T.R.
emis de clubul posesor si confirmat de F. R. Handbal;
III.3. Orice mentiuni in C.T.R. care conditioneaza perioada de valabilitate a unui CTR sunt nule
si neavenite. Exceptii de la aceasta regula se admit numai in cazul unor imprumuturi in baza unor
contracte in derulare;
Sportivul poate solicita anularea CTR-lui dacă clubul beneficiar a întârziat depunerea la FR
Handbal, în perioada de transfer, a documentelor de transfer ( Cerere de transfer, CTR şi dovada
plăţii transferului ) mai mult de 30 zile competiţionale, astfel :
- dacă CTR-ul este emis înainte de începerea competiţiei, termenul de 30 zile începe de
la data disputării primei etape ;
- dacă CTR-ul este emis în timpul disputării competiţiei, termenul de 30 zile începe de la
data la care acesta a fost eliberat de către clubul posesor ;
În această situaţie sportivul se poate transfera pe baza unei noi Cereri de transfer, semnată
după data la care a fost anulat CTR-ul.
III.4.
a
b
c

F. R. Handbal va percepe urmatoarele taxe de transfer pentru sportivii romani :
- 1.000 lei pentru Liga Nationala;
- 500 lei pentru Divizia „A”;
- 100 lei pentru juniori.
Daca transferul se solicita dupa inceperea campionatului in care activeaza echipa clubului
beneficiar, taxa de transfer respectiva se dubleaza.
Taxele pot fi achitate de cluburile beneficiare, posesoare sau terte si se aplica indiferent de
statutul jucatorilor.
Pentru revenirea, la termen, a unui jucator imprumutat sau prelungirea imprumutului la
acelasi club beneficiar, F. R. Handbal nu va percepe taxa de transfer.
Revenirea jucatorului imprumutat inainte de termen, va fi tratata ca un transfer, fiind necesara
eliberarea CTR-ului de catre echipa la care a fost imprumutat, precum şi plata taxei de transfer.
III.5. Dreptul de a solicita C.T.R. apartine clubului beneficiar.
Cererea tip de transfer,
semnata si de jucator, va fi trimisa clubului posesor prin posta, iar o copie a cererii, insotita de
confirmarea de trimitere a acesteia catre clubul posesor, va fi transmisa la FR Handbal.
Un sportiv are dreptul să semneze una sau mai multe cereri de transfer.
Eliberarea CTR-ului pentru una dintre solicitari ( Cereri de transfer), plata sumei de transfer
prevazuta in contract sau a grilei de formare pentru juniori, indiferent de data inregistrarii acesteia,
anuleaza celelalte solicitari.
Semnarea de catre sportiv a unui contract (precontract) anterior efectuarii transferului, nu
constituie argument in favoarea transferului.
In cazul cand exista dubii fata de identitatea clubului posesor, clubul beneficiar are dreptul de a
solicita F. R. Handbal clarificarea situatiei.
III.6. C.T.R. trebuie emis clubului beneficiar (o copie la F. R. Handbal) de catre clubul posesor in
maximum 20 zile de la primirea cererii de transfer, daca emiterea nu este impiedicata de
considerente materiale rezultate din contractul incheiat intre jucator si clubul posesor.
Ca justificari materiale se pot retine :
a - dezacordul referitor la suma compensatorie care trebuie platita de clubul beneficiar
clubului posesor;
b - existenta unor suspendari sau a unor proceduri disciplinare in derulare.

In aceasta situatie, clubul posesor este obligat sa transmita in scris clubului beneficiar si F.
R. Handbal obiectiile argumentate si justificarile materiale, in maximum 20 zile de la primirea
cererii de transfer;
III.7. Clubul posesor va tine cont si de eventualele drepturi existente ale unui tert club (dubla
legitimare in timpul derularii Protocolului ), in care situatie va trimite o copie a C.T.R. si acestuia
pentru a-si da acordul. In caz contrar clubul posesor va fi supus prevederilor Regulamentului
disciplinar;
III.8. O copie a C.T.R., confirmata de clubul posesor, va fi remisa de acesta clubului beneficiar,
iar alta copie, simultan, F. R. Handbal in termen de 20 zile, stabilit de la data inregistrarii cererii de
transfer;
III.9. Daca in termen de 20 zile de la primirea cererii de transfer de la clubul beneficiar, clubul
posesor nu emite C.T.R. sau nu motiveaza corespunzator refuzul de emitere a certificatului ,
clubul beneficiar poate solicita in scris F. R. Handbal efectuarea transferului, ca urmare a expirarii
termenului stabilit. In acest caz, F. R. Handbal poate decide transferul sportivului.
In acest caz, clubul beneficiar trebuie sa faca dovada transmiterii prin posta, cu confirmare
de primire, a cererii de transfer catre clubul posesor. Pentru neemiterea certificatului sau
nemotivarea in scris a acesteia la termenele prevazute de regulament, clubul posesor va fi
sanctionat pecuniar, conform Regulamentului disciplinar.
III.10. Daca un jucator a fost suspendat in cadrul clubului posesor, iar sanctiunea a fost
comunicata in scris acestuia si ratificata de catre F. R. Handbal in maximum 5 (cinci) zile de la
data luarii deciziei, clubul posesor poate emite C.T.R., sportivul avand drept de joc la noua echipa
dupa expirarea perioadei de suspendare.
Sanctiunile care depasesc ca durata data expirarii contractului dintre clubul posesor si
jucator, nu vor fi luate in considerare de F. R. Handbal;
III.11. Daca clubul beneficiar are dubii in legatura cu legalitatea suspendarii jucatorului, acesta
poate solicita in scris F. R. Handbal clarificarea situatiei, in termen de 5 (cinci) zile de la data
eliberarii C.T.R.;
III.12. Daca documentele sunt trimise prin posta, perioadele respective incep dupa 3 (trei) zile de
la data expedierii acestora;
III.13. Eliberarea CTR-ului de catre clubul posesor, la solicitarea clubului beneficiar, pentru un
sportiv aflat in timpul derularii cantractului, claseaza eventualele litigii ( financiare sau de alta
natura) dintre club si jucator, acestea neputand face obiectul comisiilor federale.
IV. Statutul jucatorilor
IV.1. In consens cu regulamentele I.H.F. si E.H.F., jucatorii cluburilor si asociatiilor sportive
membre afiliate la F. R. Handbal, pot fi:
a - jucatori fara contract;
b - jucatori cu contract;
c - jucatori profesionisti.
IV.2. Compensatiile obisnuite (capitolul 3 – codul I.H.F.) pe care le pot primi toti jucatorii, fara
afectarea statutului lor, sunt cele legate de cheltuielile clubului pentru:
a - transportul si pensiunea completa pentru participarea la jocuri;
b - echipamentul sportiv, asistenta si asigurare medicala;
c - participare la antrenamente: chirie teren (sala) si costul instruirii sportive (salariul
antrenorului/profesorului).

IV.2.1. Jucatorii care beneficiaza numai de compensatiile obisnuite, mentionate la IV.2. sunt
recunoscuti ca jucatori fara contract.
IV.2.2. Jucatorii care beneficiaza de sume de bani sau compensatii mai mari decat cele
obisnuite si evidentiate la IV.2. sunt recunoscuti ca jucatori cu contract si sunt obligati sa incheie
contracte scrise cu cluburile unde doresc sa-si desfasoare activitatea handbalistica de
performanta;
IV.2.3. Jucatorii profesionisti sunt acei jucatori care isi castiga existenta practicand jocul de
handbal si care au incheiate contracte cu angajatorul (club, firma, societate comerciala pe actiuni,
etc.) in care este stipulata profesia de handbalist;

V. Autorizarea dreptului de joc
V.1.
La competitiile organizate de F. R. Handbal pot participa jucatorii care au autorizarea
dreptului de joc confirmata in scris de federatie, in carnetele de legitimare;
V.2.
F. R. Handbal confirma autorizarea dreptului de joc in urmatoarele cazuri:
a - in momentul cand este in posesia unei copii a C.T.R., a copiei Cererii de transfer
completata si semnata legal de clubul beneficiar si jucator ( pentru sportivii care nu au implit 18
ani, semnata si de catre unul dintre parinti), precum si a dovezii plăţii taxei de transfer.
Autorizarea se aplica incepand cu ultima dată menţionată in documentele de mai sus
( pentru
jucatorii cu contract sau la terminarea contractului daca sunt nascuti intre 01.07.’94 – 30.06.’01 );
b - la expirarea termenului de 20 zile de la data inregistrarii Cererii de transfer, in conditiile
prevazute la III.9.
c – in momentul in care este in posesia Cererii de transfer si a dovezii platii taxei de transfer
( pentru jucatori seniori fara contract sau la terminarea contractului daca sunt nascuti inainte de
01.07.’94) ;
d - in momentul in care este in posesia Cererii de transfer si a dovezii platii sumei de transfer
in timpul contractului ( daca este prevazuta in contract), a celei reprezentand suma de
compensare a cheltuielilor de educatie si antrenare ( vezi VII.7.) sau a grilei de transfer pentru
juniorii fara contract ( vezi VI.4.)
e – in momentul in care este in posesia Cererii de transfer si a dovezii platii taxei de transfer
pentru jucatorii juniori aflati in situatia prevazuta de art. X.3.( nu a jucat 12 luni).

VI. Prevederi aplicabile jucatorilor fara contract
VI.1. In consens cu prevederile regulamentelor internationale de transfer si in contextul acestui
regulament, un jucator este recunoscut ca jucator fara contract daca respecta conditiile prevazute
la IV.2.
VI.2. Jucatorii care au avut contract şi poseda sau dobandesc statutul de jucatori fara contract
nu pot fi transferati pe perioade determinate ( imprumutati).
VI.3. Jucatorii seniori fara contract se pot transfera numai pe baza Cererii de transfer( nascuti
inainte de 01.07.’94).
VI.4. Jucatorii juniori fara contract se pot transfera astfel :
pe baza Cererii de transfer si numai cu acordul clubului posesor (CTR)
- pe baza Cererii de transfer si a dovezii platii catre clubul posesor a sumei reprezentand
grila de formare ( in lei la cursul din ziua platii)
a- pana la 2.000 euro, juniori in primul an de juniorat III
b- pana la 3.000 euro, juniori in anul doi de juniorat III

-

c- pana la 4.000 euro, juniori in primul an de juniorat II
d- pana la 5.000 euro, juniori in anul doi de juniorat II
e- pana la 6.000 euro, juniori in primul an de juniorat I
f- pana la 7.000 euro, juniori in anul doi de juniorat I
pe baza Cererii de transfer pentru jucatorii juniori aflati in situatia prevazuta la art. X.3.
( nu a jucat 12 luni).

VII. Prevederi aplicabile jucatorilor cu contract
VII.1. Orice jucator care primeste compensatii mai mari decat costurile enumerate in cap. 3 din
Codul I.H.F. de autorizare a dreptului de joc sau prevederile prevazute la IV.2. din prezentul
regulament, este obligat sa incheie un contract ferm cu clubul respectiv si este recunoscut ca
jucator cu contract;
VII.2. Contractul trebuie sa fie semnat pe fiecare pagina de ambele parti, autentificat ( vizat de
catre FR Handbal) in trei exemplare, cate un exemplar pentru club si jucator/ antrenor, iar altul
pentru F. R. Handbal. Contractele destinate FR Handbal vor fi introduse intr-un plic, iar in Anexa 2
se vor face urmatoarele precizari :
- numarul contractelor ;
- numele si prenumele sportivului/ antrenorului ;
- data nasterii ;
- perioada contractului ;
- statutul sportivului : imprumutat de la ... sau la ....
Plicul va fi sigilat in prezenta reprezentantului clubului si desigilat pentru introducerea unui
nou contract sau anexa la contractele in derulare, precum si la solicitarea Comisiei de solutionare
a memoriilor.
VII.3. Contractul trebuie sa prevada in mod obligatoriu urmatoarele elemente constitutive:
a – data nasterii sportivului ( an, luna, zi)
b - durata contractului (inceputul si sfarsitul acestuia);
c - drepturile financiare sau de alta natura cuvenite sportivului si termenele de achitare ale
acestora. Pentru contractele aflate in derulare care nu prevad data pana la care se achita
drepturile financiare, se va incheia o Anexa la contract in care se va specifica data pana la care
se face plata. Aceasta va fi depusa la FR Handbal pana la inceputul competitiei. In caz contrar
jucatorul va fi considerat jucator fara contract ;
d – prevedere referitoare la plata impozitelor catre stat ( in sarcina cui revine) ;
e - prevederi legate de denuntarea unilaterala a contractului de catre parti, precum si
obligatiile ce revin fiecarei parti in acest caz;
f - alte clauze convenite de comun acord;
g – clauzele referitoare la prelungirea automata a duratei contractului in cazul neanuntariii de
catre sportiv/club a intentiei de a prelungi sau nu contractul , sunt nule;
h - pentru sportivii care la data incheierii contractului nu au implinit varsta de 18 ani, contractul
trebuie semnat si de catre unul dintre parinti ( tutore) .
i – vor fi primite la FR Handbal numai contractele incheiate intre sportivii care au implinit 16
ani si cluburile la care au drept de joc ( un singur contract).
VII.4. Modificarile ulterioare, convenite de ambele parti, se constituie in acte aditionale
contractelor de baza si urmeaza metodologia prezentata la
VII.5. Cluburile sportive sunt obligate să predea la FR Handbal contractele şi documentele
anexe la contracte ( acte adiţionale ).
Dupa avizarea contractelor (anexelor), cluburile sunt obligate ca in termen de 7 zile sa
transmita FR Handbal dovada predarii unui exemplar sportivului/antrenorului ( Tabel nominal cu

semnaturile sau Declaratie de primire a unui exemplar). In caz contrar se suspenda dreptul
jucatorului/ antrenorului de a participa la jocuri oficiale in Liga Nationala si Divizia A pana la
depunerea dovezilor respective.
În caz de litigiu între jucător şi club , Comisia va considera actele adiţionale nedepuse, ca
facând parte intergrantă din contract, iar clubul va fi sanctionat pecuniar cu 5.000 lei.
VII.6. In principiu exista cinci modalitati de transfer pentru jucatorii cu contract:
a - imprumut pe timpul unui contract in derulare;
Aceasta modalitate poate fi folosita in perioada de valabilitate a contractului, drepturile de
transfer fiind mentinute de clubul posesor, iar contractul de baza ramanand valabil. Pentru un
astfel de transfer sunt necesare consimtamantul in scris al jucatorului si incheierea unei conventii
intre clubul posesor, clubul beneficiar al imprumutului si jucatorul in cauza. Un exemplar al acestei
conventii va fi trimis F. R. Handbal.
b - transfer cu cedarea drepturilor de transfer;
Aceasta modalitate poate fi folosita in perioada derularii unui contract valid. Pentru
recunoasterea unui astfel de transfer sunt necesare acordul in scris al jucatorului in cauza, precum
si ale celor doua cluburi (Cerere de transfer si CTR);
c - transfer la expirarea contractului.
Aceasta modalitate de transfer poate fi folosita numai dupa expirarea contractului, cu
cedarea dreptului de transfer al clubului posesor.
d – transfer ca urmare a achitarii sumei de transfer in timpul derularii contractului
( daca
este prevazuta in Contract) ;
e – transfer in conditiile prevazute de art. X.3. ( junior care nu a jucat 12 luni).
VII.7. Pentru jucatorii cu contract nascuti intre 01.07.’94 – 30.06.’01, la terminarea contractului,
clubul posesor poate pretinde o suma de compensare cheltuielilor de educatie si antrenare, astfel
:
- pentru transferul international, de pana la 2880 EURO/an de contract
- pentru transferul intern, de pana la 1500 EURO/an de contract.
In cazul in care sportivul este “jucator de lot national”, clubul beneficiar are obligatia de a
achita FR Handbal o suma compensatorie, astfel :
- 150 EURO/ an de contract pentru jucătorii care au dobândit statutul de “jucător de lot naţional “
la juniori şi nu au confirmat( promovat) la selecţionatele de tineret sau seniori :
- 300 EURO/ an de contract pentru jucătorii care au dobândit sau confirmat statutul de “jucător de
lot naţional” la selecţionatele de tineret sau seniori ;
- 660 EURO/an de contract – in cazul unui transfer in strainatate.

Sportivul dobandeste statutul de “jucator de lot national” dupa primul joc oficial ( organizat de
catre IHF sau EHF ) la care a participat, fiind inscris in Raportul de joc.
VII.8. Contractul dintre sportiv si clubul posesor isi incheie valabilitatea in urmatoarele situatii:
a - la expirarea datei pentru care a fost semnat, daca nu a fost prelungit in scris prin acordul
partilor;
b – la data eliberarii unui CTR pe perioada nedeterminata (transfer definitiv) de catre clubul
posesor ;
c – la data achitarii de catre clubul beneficiar a sumei de transfer in timpul contractului ( daca
aceasta este prevazuta in Contract) ;
d - cand una dintre parti denunta cealalta parte de nerespectarea uneia sau a mai multor
clauze stipulate in contract, urmata de o hotarare definitiva a unei comisii federale in acest caz.
Denuntarea contractului trebuie notificata, in scris, partii care nu a respectat clauzele
contractului, iar un exemplar impreuna cu documentele justificative, vor fi depuse la F. R. Handbal,

care va stabili prin Comisia de solutionare a memoriilor, veridicitatea denuntului, in termen de 30
zile de la inregistrare.
Memoriile introduse de catre cluburi, sportivi sau antrenori, prin care se denunta
nerespectarea uneia sau a mai multor clauze din contract, vor fi taxate astfel :
- Liga Nationala
1.000 lei ;
- Divizia A
500 lei ;
- Juniori
100 lei
Vor fi analizate numai memoriile insotite de dovada achitarii taxei de memoriu.
In memoriile referitoare la restante financiare, trebuie obligatoriu specificata suma datorata
de catre cel reclamat, acesta din urma avand posibilitatea sa-si pregateasca documentele
justificative.
Pentru probarea achitarii sumelor prevazute in contract vor fi recunoscute de catre
comisie numai actele de inregistrare in evidentele contabile ale clubului ; Dispozitie de plata catre
casierie, Stat de plata sau Extras de cont emis de catre banca.
Nu vor fi analizate memoriile care fac referire la fapte ( restante financiare sau de alta
natura, abateri disciplinare, s.a.) petrecute cu mai mult de 4 (patru) luni inainte de data notificarii.
La sedinta pot fi convocate ambele parti ( club si jucator/antrenor), in caz de neprezentare
a uneia cazul va fi judecat in lipsa.
Hotararea adoptata va fi comunicata in scris partilor, in termen de cinci zile de la adoptare.
d.1. - daca F. R. Handbal constata ca denuntarea contractului s-a produs ca urmare a
nerespectarii de catre jucator a uneia sau mai multor clauze din contract, sportivul ramane la
dispozitia clubului posesor, pana la terminarea contractului.
d.2. - daca denuntarea contractului s-a facut ca urmare a nerespectarii de catre club a uneia
sau mai multor clauze din contract, clubului i se da un termen de maximum 14 zile pentru
achitarea restantelor financiare sau a celor de alta natura, in caz contrar contractul isi incheie
valabilitatea cu data notificarii ( data inregistarii Memoriului), iar sportivul se poate transfera fara
acordul clubului posesor. Daca notificarea este facuta in perioada de transfer, sportivul se poate
transfera si in afara acesteia.
Neachitarea restantelor financiare pana la termenul fixat de catre Comisia de solutionare a
memoriilor, Comisia de Apel sau Consiliul de Adminiatratie, va fi notificata in scris FR Handbal de
catre partea reclamanta ( sportiv sau antrenor).
Acceptul reclamantului de a fi reesalonata plata restantelor financiare, claseaza Memoriul,
orice referire ulterioara la acesta fiind nula.
e – la data retragerii sau excluderii din campionat a echipei
f – la date aprobarii predarii/preluarii echipei de catre alt club

VII.9. Daca unui jucator al carui contract isi incheie valabilitatea cf. Art. VII.8. literele a sau c,
nu ii sunt onorate drepturile stipulate in contract pana la terminarea contractului, clubului i se
retrage drepul de transfer incepand cu data notificarii, pana la achitarea restantelor fata de
sportiv.
VII.10. Rezilierea unilaterala de catre club a contractului cu jucatorul (daca nu exista o clauza
referitoare la aceasta), este asimilata renuntarii la jucator si va produce urmatoarele efecte:
VII.10.a. daca rezilierea este facuta in perioada de transfer, clubul este obligat sa achite
jucatorului drepturile contractuale pana la sfarsitul perioadei de transfer
( dar nu mai putin de
trei luni de la data comunicarii rezilierii contractului) sau pana la efectuarea unui transfer ;
VII.10.b. daca rezilierea este facuta in afara perioadei de transfer, clubul este obligat sa achite
jucatorului drepturile contractuale pana la terminarea sezonului competitional ( dar nu mai putin de
trei luni de la data comunicarii rezilierii contractului) ;

In situatiile prevazute la art. VII.10.a. si VII.10.b. sportivul se poate transfera fara acordul
clubului posesor.
Neachitarea in integralitate de catre club a drepturilor financiare cuvenite sportivilor sau
antrenorilor, prevazute in contract, mai mult de trei luni consecutiv, este considerata o reziliere
unilaterala de fapt si va produce efectele stipulate la art. VII.10.a. , VII.10.b. si VII.12. (daca nu
este o alta prevedere in contract ).
Termenul de prescriere a sanctiunii de retragere a dreptului de transfer este de doi ani de la
data pronuntarii hotararii.
Recuperarea de catre sportiv/antrenor a sumelor restante se face prin instanta.
VII.10.c. Solicitarile cluburilor privind ratificarea de catre Comisia de Disciplina a sanctiunilor
dictate impotriva sportivilor sau antrenorilor proprii, transmise ulterior memoriilor inaintate de catre
acestia, vor fi respinse.
VII.11. Rezilierea unilaterala a contractului de catre jucator (daca nu exista o clauza referitoare la
aceasta), este asimilata parasirii clubului de catre sportiv, clubul avand dreptul sa solicite
suspendarea sportivului si sa pretinda restituirea eventualelor sume acordate acestuia in avans.
VII.12. Rezilierea unilaterala de catre club a contractului cu antrenorul (care nu este specificata
expres in contract), atrage dupa sine retragearea ecusonului respectiv si suspendarea dreptului de
a efectua transferari pana la rezolvarea litigiului, comunicata FR Handbal in scris de catre
antrenor.
In situatia retragerii ecusonului si suspendarea dreptului de transfer de catre Federatia
Romana de Handbal urmare a unor litigii existente intre club si antrenor, redarea acestora se
poate face in urmatoarele situatii:
a)
rezolvarea litigiului dintre antrenor si club pe cale amiabila;
b)
in situatia in care antrenorul a dat in judecata clubul;
c)
in situatia in care antrenorul respectiv a incheiat un contract cu alt club.
VII.13. Rezilierea unilaterala de catre antrenor a contractului, atrage dupa sine suspendarea
dreptului acestuia de a conduce de pe banca o alta echipa pana la solutionarea litigiului pe cale
amiabila, comunicata FR Handbal in scris de catre clubul respectiv
In litigiile dintre club si jucator referitoare la nerespectarea unor clauze din contract, contractul
dupa care se va analiza va fi cel depus la FR Handbal.

VIII. Procedura de transfer
VIII.1. Pentru aprobarea transferului de la un club sportiv la altul, vor fi depuse la organele
competente (XI.14) urmatoarele acte:
a - cerere de transfer completata si semnata de clubul beneficiar si sportivul in cauza;
b - C.T.R. emis de catre clubul posesor, semnat de catre presedintele clubului si presedinte
sau director, in cazul juniorilor;
c – documentul de plata a taxei de transfer de catre clubul beneficiar;
d - carnetul de legitimare: clubul posesor este obligat sa puna la dispozitia clubului beneficiar
carnetul de legitimare. In caz contrar clubul posesor va fi sanctionat conform Regulamentului
disciplinar.
VIII.2. Un jucator cu contract poate sa isi schimbe clubul in perioada de validitate a contractului
numai cu acordul clubului posesor.. Modificarea sau denuntarea anticipata a unui contract trebuie
sa se bazeze pe intelegerea scrisa dintre parti raposrtata la respectivul contract;

VIII.3. Un jucator cu contract are dreptul de a incheia un nou contract cu un alt club, numai pentru
o perioada care incepe dupa data expirarii contractului curent cu clubul posesor.
VIII.4. Daca un jucator fara contract incheie doua sau mai multe contracte care se refera la
aceeasi perioada de timp, contractul valid si recunoscut va fi cel inregistat si depus de catre club
la FR Handbal.
VIII.5. Daca un jucator cu contract incheie doua sau mai multe contracte (cu exceptia cazurilor de
imprumut) care se refera la aceeasi perioada de timp, contractul valid si recunoscut va fi cel
inregistat si depus de catre club la FR Handbal. In acest caz jucatorul in cauza va fi sanctionat
conform Regulamentului disciplinar.

VIII.6. Cererea de transfer, semnata si de jucator, va fi trimisa de clubul beneficiar clubului
posesor, iar o copie, simultan, la F. R. Handbal;
VIII.7. C.T.R. confirmat de clubul posesor va fi trimis simultan clubului beneficiar si F. R. Handbal
in termen de 20 zile de la data inaintarii cererii de transfer;
VIII.8. Autorizarea dreptului de joc intra in vigoare cu ultima data specificata in C.T.R. sau
documentul de plata a taxei de transfer ;
VIII.9. Un club posesor poate refuza emiterea unui C.T.R. in conditiile prevazute la III.6. din
prezentul regulament;

Anexa A
Taxe transfer jucatori de alta cetatenie decat romana ( in lei la cursul din ziua platii) :
- primii doi jucatori
- cate 1.000 euro
- al treilea jucator
2.000 euro
- al patrulea jucator
3.000 euro, s.a.m.d.
Cerinte de valoare la data solicitarii transferului, incepand cu al treilea jucator
a - jucator de pana la 33 ani :
o sa fie component al Lotului national ( cel putin un joc oficial in ultimele 365
zile, cf. Hot CA 20.09.’16) la categoria de varsta corespunzatoare ( juniori,
tineret sau seniori) sau sa aiba minimum 10 selectii in Lotul national de seniori
sau
o sa provina de la echipe participante in Liga I-a din campionatele primelor trei
natiuni valorice, conform clasamentului EHF pe anul in curs: masculin Germania, Spania si Ungaria, feminin –Danemarca, Ungaria si Rusia .
b - jucator de peste 33 ani
o sa fi participat la cel putin un joc oficial al Lotului national de seniori in ultimii doi
ani;
Procedura de transfer
1. Transferul international definitiv sau temporar ( imprumut ) al sportivilor de alta cetatenie
decat romana, de la o echipa din alta tara, se realizeaza pe baza urmatoarelor documente :
- CIT – eliberat de catre EHF ;
- Cererea de transfer semnata de catre clubul beneficiar si sportiv ;

-

Adeverinta din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de valoare (incepand cu al treilea
sportiv);
- Dovada platii taxei de transfer conform Anexei A ;
- Pentru sportivii extracomunitari angajati cu contract individual de munca, se vor
prezenta Avizul de angajare si Permisul de sedere aflat in termenul de valabilitate ;
- Pentru sportivii extracomunitari care au incheiat conventii civile de prestari servicii, se va
prezenta Permisul de sedere pentru alte scopuri, eliberat de Oficiul Roman Pentru
Imigrari, competent teritorial si aflat in termenul de valabilitate ;
Cluburile sunt responsabile pentru prelungirea documentelor de muncă și de
ședere ale sportivilor/antrenorilor extracomunitari cu care se află sub
contract, până la sfârșitul perioadei contractuale.
2. Transferul intern definitiv sau temporar (imprumut) al sportivilor de alta cetatenie decat
romana , se realizeaza pe baza urmatoarelor documente :
- CTR – eliberat de catre clubul posesor ;
- Cererea de transfer semnata de clubul beneficiar si sportiv ;
- Adeverinta din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de valoare (incepand cu al treilea
sportiv) ;
- Dovada platii taxei de transfer conform Anexei A ;
- Pentru sportivii extracomunitari angajati cu contract individual de munca, se vor
prezenta Avizul de angajare si Permisul de sedere aflat in termenul de valabilitate ;
- Pentru sportivii extracomunitari care au incheiat conventii civile de prestari servicii, se va
prezenta Permisul de sedere pentru alte scopuri, eliberat de Oficiul Roman Pentru
Imigrari, competent teritorial si aflat in termenul de valabilitate ;
Cluburile sunt responsabile pentru prelungirea documentelor de muncă și de
ședere ale sportivilor/antrenorilor extracomunitari cu care se află sub
contract, până la sfârșitul perioadei contractuale.
3. Prelungirea contractului se poate face numai pentru sportivii care indeplinesc una din
cerintele de valoare.
4. Daca la terminarea contractului un sportiv nu mai indeplineste nici una dintre cerintele de
valoare, contractul acestuia poate fi prelungit numai daca nu se depaseste numarul de
jucatori fara cerinte de valoare ( doi).
5. Daca un sportiv fara cerinte de valoare dabandeste ( indeplineste) una dintre cerinte,
contractul acestuia poate fi prelungit sau clubul poate incheia un nou contract cu sportivul.
6. Transferul intern al sportivilor de alta cetatenie, a caror prima legitimare a fost facuta in
Romania, se realizeaza ca cel al sportivilor romani. Din momentul transferului in strainatate,
acestia dobandesc statutul de jucatori de alta cetatenie.

Daca transferul se solicita dupa inceperea campionatului in care activeaza echipa clubului
beneficiar, taxa de transfer respectiva se dubleaza.
IX. Imprumutarea unui jucator
IX.1. Imprumutarea unui jucator este asimilata, in contextul prezentului regulament, ca un
transfer pe o perioada determinata (cel putin 3 luni) pentru care se va emite un C.T.R.;
IX.2. Detaliile legate de imprumut pentru un jucator cu contract (durata imprumutului, obligatiile
ce revin celor doua cluburi si jucatorului, etc.) fac obiectul unei conventii scrise semnate de catre

cele doua cluburi si jucator, unul din exemplare fiind trimis de clubul posesor F. R. Handbal, in
termenul fixat pentru eliberarea C.T.R.;
IX.3. Nu se exclude posibilitatea prelungirii imprumutului
IX.4. Jucatorul imprumutat revine la clubul posesor, astfel ;
IX.4.a. – la expirarea perioadei de imprumut, fara plata Taxei de transfer :
IX.4.b. – inaintea expirarii imprumutului, la solicitarea clubului posesor, daca este stipulat in
Conventia dintre cele doua cluburi, cu plata Taxei de transfer si respectarea XI.2.;
IX.4.c. – inaintea expirarii imprumutului, la solicitarea clubului posesor, cu acordul clubului
beneficiar (CTR) si plata Taxei de transfer cu respectarea XI.2.;
IX.4.d. – inaintea expirarii imprumutului, daca clubul beneficiar nu respecta obligatiile
prevazute in Conventia incheiata intre cele doua cluburi, fara plata Taxei de transfer. Sportivii care
se incadreaza in acest articol (IX.4.d.) pot fi transferati (temporar sau definitiv) in acelasi sezon
competitional, cu respectarea XI.2.
In acesta situatie (IX.4.d.) clubului beneficiar, care nu si-a respectat obligatiile
contractuale, i se retrage dreptul de transfer pana la achitarea datoriei fata de sportiv.
In toate situatiile prevazute la Art. IX.4. revenirea va fi precedata de transmiterea la
FR Handbal a Cererii de transfer semnata numai de catre clubul posesor si a Carnetului de
legitimare.
Sportivii proveniti de la Centrele Nationale de Excelenta se pot transfera si la echipe
care au fost sanctionate cu retragerea dreptului de transfer.
Imprumutarea unui jucator cu contract, precum şi prelungirea împrumutului, se poate face o
singura data intr-un an competitional ( exceptii : vezi IX.4.d., daca echipa beneficiara a
imprumutului s-a retras sau a fost exclusa din campionat, precum si jucatorii proveniti de la CNE
Rm. Valcea si Sighisoara).
IX.5. In cazul unui imprumut, clubul beneficiar va notifica F. R. Handbal eventualele sanctiuni
impuse jucatorului in cauza.
X. Compensatii
X.1.
Cand un jucator cu contract ( nascut intre 01.07.’94 – 30.06.’01) incheie un nou
contract cu un alt club, vechiul club este indreptatit sa pretinda compensatii de la noul club, cf. Art.
VII.7. :
X.2.
Cand nu se ajunge la un acord, referitor la valoarea compensatiei de transfer, clubul
posesor poate refuza transferul. Lipsa unui astfel de acord constituie o justificare materiala (III.6 a)
care indreptateste refuzul C.T.R., dar nu mai mult de 12 luni de la data expirarii contractului
incheiat cu jucatorul in cauza. Dupa aceasta data jucatorul se poate transfera fara acordul clubului
posesor.
X.3.
Daca un jucator junior cu sau fara contract nu a jucat 12 luni, se poate transfera fara
acordul clubului posesor ( fara a mai fi aplicabile prevederile art. VII.7. ).
XI. Dispozitii finale
XI.1. Prezentul regulament, aprobat de catre Consiliul de Administratie al FR Handbal, a fost
modificat in conformitate cu hotararile Congresului EHF din 2004, referitoare la sumele
compensatorii ce revin echipelor posesoare in cazul transferului jucatorilor, nascuti intre 01.07.’94
– 30.06.’01 , la terminarea contractelor (pana la 2880 EURO/an de contract), precum si la sumele
pe care echipele beneficiare au obligatia de a le plati federatiilor nationale pentru transferul
jucatorilor de lot national (660 EURO/an de contract).
XI.2. Transferarea sportivilor seniori si juniori I, II si III ( inclusiv “dubla legitimare”) de la o unitate
la alta, cu drept de joc imediat, se poate face incepand cu data de 1 iulie a sezonului

competitional, pana inaintea inceperii returului echipei DE LA CARE si LA CARE se transfera
sportivii (sportivii CNE Rm. Valcea si Sighisoara se pot transfera si in afara perioadei de transfer
numai la echipe participante in Liga Nationala).
Pentru sezonul 2017 – 2018, ultima zi de transfer la Liga Nationala este 31.01.’18, cu
conditia ca si pentru clubul posesor sa fie perioada de transfer.
Transferarea sportivilor in afara perioadei susmentionate, se poate face cu drept de joc
incepand cu sezonul competitional urmator.
Fac exceptie si se pot transfera cu drept de joc imediat :
XI.2.a. - sportivii care se afla in primul an de la terminarea junioratului si se transfera prima
data ( se transfera de la o echipa de juniori la una de seniori ). In cazul in care clubul are si
echipa de seniori, sportivul in cauza se poate transfera in primul an in afara perioadei de
transfer cu drept de joc imediat, chiar daca a jucat la echipa de seniori.
XI.2.b. - sportivii ale caror contracte se termina la data pentru care au fost semnate, iar
aceasta este in afara perioadei de transfer.
Prin sezon competitional se intelege perioada cuprinsa intre data de 1 iulie a anului in curs
si 30 iunie a anului urmator;
XI.3. Sportivii romani care au activat in strainatate si care mai au contract valabil in Romania,
adica au fost transferati in strainatate pe termen limitat, la incheierea contractului cu echipa din
strainatate, se vor intoarce neconditionat la clubul sportiv din Romania, cu drept de joc imediat;
XI.4. Sportivii romani care activeaza cu contract in strainatate, se pot transfera in tara la orice
club sportiv, conform regulamentului de transfer al E.H.F., numai in perioada de transfer ;
Sportivii cu cetatenie multipla, inclusiv romana, se pot transfera in Romania conform acestui
articol. Daca un sportiv aflat in aceasta situatie va fi selectionat in reprezentativa altei tari dupa
efectuarea transferului, clubul posesor este obligat sa achite diferenta dintre cele doua taxe, cea
pentru sportivi romani si cea pentru sportivi de alta cetatenie ( CA/14.07.’14)
XI.5. Sportivii români care au activat cu contract în străinătate, la expirarea contractului, se pot
transfera la orice club sportiv din ţară pana la inceputul Play Off / Play Out ( Liga Nationala) sau cu
pana la 6 (sase) etape inainte de terminarea campionatului echipei beneficiare, cu drept de joc
imediat, dacă încheie contract cu clubul beneficiar pe o perioada de cel puţin până la terminarea
sezonului competiţional următor .
In cazul in care clubul este de acord cu transferul sportivului inainte de termen sau nu isi
respecta obligatiile prevazute in contract, determinand astfel incetarea raporturilor contractuale cu
sportivul, clubul va fi sanctionat cf. Regulamentului Disciplinar al FR Handbal (penalizare 5.000 lei
si suspendarea dreptului de transferare pentru un 12 luni ;)
XI.6. In sezonul competitional 2017 – 2018 F. R. Handbal va acorda autorizatie de joc in Liga
Nationala si Divizia A, numai jucatorilor care au contracte incheiate legal cu cluburile posesoare
pe un minimum de ani corespunzator implinirii varstei de 23 ani ( pentru seniori), respectiv pana
la terminarea junioratului pentru sportivii participanti in campionatele de juniori.
XI.7. Jucatorii care au implinit varsta de 23 ani, pot primi autorizatie de joc daca au contracte cu
cluburile respective, incheiate legal, pe o durata minima de sase luni.

XI.8. Cluburile care obtin autorizatia de drept de joc pentru jucatorii fara contract, sunt
raspunzatoare pentru respectarea drepturilor si obligatiilor asumate, potrivit statutelor acestora, in
fata F. R. Handbal si autoritatilor competente;

XI.9. Numarul sportivilor juniori I cu dubla legitimare sau proprii care pot fi inscrisi in Raportul de
joc , pentru echipele de seniori, este stipulat in regulamentele categoriei competitionale respective
( Liga Nationala si Divizia A);
XI.10.a. Sportivii juniori pot juca cu dubla legitimare intr-un an competitional numai la o singura
echipa de seniori. Aceasta trebuie sa incheie Contracte de proba cu sportivii pentru anul
competitional in curs. Clubul de juniori poate pretinde clubului de seniori sa achite pana la 500
EURO, reprezentand 1/3 din compensatia anuala de educatie si antrenare.
In cazul in care, la terminarea junioratului sportivul isi exprima dorinta de a evolua in
continuare la acelasi club de seniori, compensatia datorata clubului de juniori se va diminua cu
suma achitata in avans.
XI.10.b. Sportivii juniori legitimati la echipe de seniori, pot juca cu dubla legitimare la echipe de
juniori din acelasi oras, judet sau alte judete.
XI.11. Cluburile sportive de seniori pot incheia contracte cu sportivii juniori cu dubla legitimare
numai pentru un sezon competiţional ( durata Protocolului de colaborare).
Refuzul unui sportiv junior de a evolua cu dublă legitimare la un club de seniori nu poate fi
sancţionat.

XI.12. Transferurile interne se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Nerespectarea acestora de catre cluburi sau jucatori este supusa sanctiunilor financiare sau
disciplinare prevazute in Regulamentul disciplinar al F. R. Handbal;
XI.13. Cluburile si jucatorii sunt direct responsabili de respectarea contractelor incheiate intre ei,
precum si de legalitatea demersurilor pentru efectuarea transferurilor;
XI.14. F. R. Handbal va solutiona litigiile dintre cluburi si jucatori prin comisiile federale
competente, in baza documentelor autentificate si depuse la federatie de catre partile aflate in
litigiu;
XI.15. La efectuarea transferurilor externe cluburile si jucatorii trebuie sa respecte metodologia si
prevederile regulamentelor internationale in domeniu, publicate de F. R. Handbal;
XI.16. F. R. Handbal nu recunoaste statutul de impresari sau agenti ai jucatorilor si recomanda
atat cluburilor cat si jucatorilor negocieri directe si asistenta juridica;
XI.17. Competenta in aprobarea si efectuarea transferului este urmatoarea:
17.1 F. R. Handbal pentru:
a - sportivii care se transfera de la si la cluburi sportive a caror echipe activeaza in
campionatele nationale de juniori si seniori ( Liga Nationala, Divizia A, juniori I, II si III);
b - sportivii care solicita transferul la cluburi sportive din alte judete, indiferent de categoria
competitionala;
c - totalitatea transferurilor internationale (de la si la echipe din strainatate);
17.2 Asociatiile Judetene de Handbal şi Asociaţia Municipiului Bucureşti pentru:
a - sportivii care activeaza in competitiile locale sau judetene ( juniori IV si mimihandbal) si
solicita transferarea la alte cluburi sportive din cadrul aceluiasi judet.
b- transferul acestora se poate face pana la inceperea Fazei semifinale
XI.18. Cluburile care au in derulare contracte cu jucatorii, in care nu sunt prevazute elementele
constitutive necesare (vezi VII.3.), vor incheia pana la inceputul competitiei documente anexe la

contract care sa cuprinda elementele neevidentiate in contract. In caz contrar jucatorul va fi
considerat jucator fara contract.
Aceste anexe (semnate de catre cele doua parti) vor fi vizate de catre FR Handbal, un
exemplar fiind atasat contractului.
XI.19. Sportivii juniori care provin de la structuri sportive aflate in relatii de colaborare cu sectii de
seniori (protocol scris , in vigoare in sezonul respectiv) si care au jucat la echipa de seniori cu
dubla legitimare ( au fost inscrisi in Raportul de joc), pot fi transferati in timpul derularii protocolului
numai cu acordul scris al ambelor parti din protocol;
Sportivii juniori care au evoluat cu dubla legitimare in ultimul an de juniorat la o echipa
care are dreptul de transfer ridicat, se pot transfera definitiv la aceasta.
XI.20. Sportivii juniori care provin de la echipe neinscrise, retrase sau excluse din campionatele
nationale, se pot transfera FARA C.T.R., cu drept de joc imediat, pe baza cererii de transfer
semnata de clubul beneficiar si jucator ( reprezentantul legal al acestuia), trimisa simultan la clubul
posesor si F. R. Handbal / A.J.H şi a documentului de efectuare a plăţii taxei de transfer.
Autorizarea dreptului de joc se acorda astfel:
a - pentru juniori I – pana inainte cu trei etape de inceperea turneelor semifinale ;
b - pentru juniori II si III – pana inainte de inceperea turneelor semifinale.
Transferul in afara acestor perioade se poate face cu drept de joc din sezonul competitional
urmator.
Nu se pot transfera cf. Art. XI.20 urmatorii :
a - sportivii juniori care au „dubla legitimare” si una din cele doua echipe este inscrisa si nu s-a
retras sau a fost exclusă din campionat;
b - sportivii juniori II, a caror echipa s-a retras, a fost exclusă sau nu s-a inscris in campionat,
dar echipa de juniori I a clubului este inscrisa si nu s-a retras sau a fost exclusă din campionat;
c - sportivii juniori III, a caror echipa s-a retras, a fost exclusă sau nu s-a inscris in campionat,
dar echipa de juniori II este inscrisa si nu s-a retras sau a fost exclusă din campionat.
XI.21. Sportivii proveniti de la echipele de seniori desfiintate, retrase sau excluse din
campionatele nationale, se pot transfera FARA C.T.R., cu drept de joc imediat, fara nici o obligatie
fata de clubul posesor, la alte echipe pana la inceperea Play-Off, Play-Out sau cu 6 (sase)
etape inainte de de terminarea campionatului echipei beneficiare.
XI.22. Clubul sportiv care prezinta acte de transfer falsificate sau elibereaza doua sau mai multe
C.T.R. pentru acelasi sportiv, va fi sanctionat conform Regulamentului Disciplinar.
XI.23. Cererea de transfer pentru sportivii care nu au implinit 16 ani, va fi semnata si de catre unul
dintre parinti (tutore).
XI.24. Structurile sportive competente (mentionate la XI.17.) vor inscrie toate cererile de transfer
primite intr-un registru special, mentionand in dreptul fiecaruia hotararea luata, in maximum 10 zile
de la data depunerii cererii;
XI.25. F. R. Handbal va comunica in scris A.J.H./A.M.H. si cluburilor implicate situatia
transferurilor. Structurile sportive competente (XI.17) vor inscrie in carnetul de legitimare al
sportivului denumirea noului club sportiv, data transferului, articolul din regulament pe baza caruia
s-a facut transferul, precum si numarul documentului prin care s-a facut plata taxei de transfer;
XI.26. FR Handbal recunoaste si inregistreaza numai un singur contract, incheiat intre jucator si
clubul la care acesta au drept de joc ( club posesor ).
XI.27. Prezentul regulament, modificat conform hotararilor Congresului EHF, a fost aprobat de
Consiliul de Administratie al FR Handbal in Sedinta din 25.05.’17 si intra in vigoare incepand cu
01.07.’17.

CERERE DE TRANSFER
nr. ________ / _____________

Clubul posesor: _______________________________________________
Clubul beneficiar: ______________________________________________
Clubul actual: _________________________________________________

Clubul beneficiar
solicita:
 Transfer nelimitat

 Imprumut pana la: _____________

Jucator: _________________________________________________________
Numele _______________________ Prenumele _______________________
Sex:
M 
F 
Data nasterii: __________________ Nationalitatea: ____________________
Buletin de identitate: _____
_________
____________________
Serie
Numar
Cod numeric personal
Carnet de legitimare: : _____
_________
___________________
Serie
Numar
Data eliberarii
Statut jucator : lot national completat de catre FR Handbal
- seniori din anul _______
- tineret din anul _______
Director tehnic FR
Handbal,
- juniori din anul ______

Clubul beneficiar: _____________________________________________
Statut in clubul beneficiar:  Jucator cu contract
 Jucator fara contract
Data, ________________
Semnatura si stampila
clubului beneficiar,
* o copie va fi trimisa si la F.R. Handbal

Semnatura jucatorului,

