
COMISIA TEHNICO-METODICA 2014-2015

1. A propus sistemul competitional la toate nivelurile: Liga Nationala,

Cupa Romaniei, Divizia A, juniori I, II, III si turnee finale J IV si

Minihandbal (feminin si masculin).

2. A propus nominalizarea antrenorilor la loturile nationale de tineret,

juniori si cadeti (feminine si masculine).

3. A acceptat si propus spre aprobare programele de pregatire ale

loturilor nationale.

4. A analizat participarea lotului de senioare la CE 2014.

5. A finalizat “Programul national de licentiere a antrenorilor in

Romania”.

6. A finalizat programul cursului de perfectionare al antrenorilor de elita

11-13.06.2015.

7. Este in curs de finalizare programul cursului de perfectionare al

antrenorilor de juniori 26-28.06.2015.

8. A publicat diferite materiale metodice privind continutul pregatirii

handbalistice pe niveluri de varsta.

9. A fost stabilita o conceptie de dezvoltare a “Beach-hanbalului” in

Romania.

10.Va finaliza continutul minimal obligatoriu pe niveluri de varsta

(minihandbal – juniori I).

11.A fost format un grup de lucru pentru stabilirea “Strategiei unitare in

handbalul masculin”, ce va fi finalizata in scurt timp.



Raport de Activitate a Lotului National de handbal masculin Tineret

Octombrie 2014-Ianuarie 2015

Obiective de performanta:

1. Participarea la turneul de calificare pentru Campionatul Mondial

de Tineret BRAZILIA 2015 (19.07.2015-03.07.2015).

2. Calificarea la turneul final al C M Tineret BRAZILIA 2015

3. Promovarea unor sportivi de perspectiva in lotul national de

handbal seniori a Romaniei.

In acest sens sau efectuat urmatoarele stagii de pregatire:

I . 20.10.2014 – 02.11.2014 CHIAJNA/BUCURESTI/ .unde au fost

convocati 21 de jucatori:

In acest prim stagiu de pregatire s-a urmarit cateva obiective

importante :

1. Primul si cel mai important obiectiv imbunatatirea relatiilor
interumane intre jucatorii echipei nationale de tineret si intre
jucatori si antrenori.

2. Dezvoltarea capacitatilor psihologice si motivationale a
jucatorilor, cultivarea si stimularea INCREDERII jucatorilor in
posibilitatile lor in realizarea obiectivelor de performanta.

3. Consolidarea sistemului de aparare 6-0 agresiv si a sistemului
de aparare 5+1 precum si implementarea unor trasee de joc
pe faza a-2-a.



Verificarea acestor obiective le-am urmarit prin desfasurarea unor

jocuri de pregatire cu echipe de divizia A si liga nationala dupa cum

urmeaza:

ROMANIA TINERET – ACS ALEXANDRIA 42-24

ROMANIA TINERET – CSM PLOIESTI 36-24

ROMANIA TINERET – CSM BUCURESTI 27-35 (15-17)

ROMANIA TINERET – CSM BUCURESTI 29-36 (18-18)

In aceasta perioada de pregatire nu s a putut conta pe serviciile

interului dreapta URUIANU IONUT(1995) avand o accidentare la

piciorul drept (fisura la platoul tibial) si RACOTEA DAN aflat in

programul echipei de club WISLA PLOCK.

CONCLUZII: Componentii echipei Nationale a Romaniei au

evoluat pozitiv in plan psihologic de la o zi la alta,au avut o

atitudine profesionista pe toata durata acestui prim stagiu si prin

comportamentul si implicarea totala in procesele de pregatire si-

au castigat respectul intregului colectiv tehnic.

II . 16.12.2014- 23 .12.2014 CHIAJNA/BUCURESTI , unde au fost

convocati un numar de 18 sportivi:

16.12-18.12.2014 sau efectuat antrenamente la CHIAJNA unde s-

a pus accent pe perfectionarea sistemului de aparare 6-0 si a

sistemului de aparare 5+1 si a traseelor de contraatac si faza a-2-a..

18.12-22.12.2014 participare turneu international de pregatire in

POLONIA unde au participat echipele:

KRSC OSTROWIEC / RUSIA / POLONIA / ROMANIA si

unde s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

KRSC OSTROWIEC – ROMANIA 26-35

POLONIA – ROMANIA 24-23

RUSIA – ROMANIA 35-30

In urma rezultatelor ROMANIA a ocupat locul al doilea.



La acest turneu s-a urmarit consolidare si perfectionarea relatiilor

de joc in aparare atat pe cupluri apropiate pe posturi cat si colectiva

in sistemul 6-0 si 5+1in regim de adversitate precum si atitudinea

jucatorilor si implicarea lor in joc,

CONCLUZII:

Jucatorii echipei nationale de tineret au dat dovada de o

unitate de grup extraordinara o atitudine

profesionista,DETERMINARE COLECTIVA si respectarea

sarcinilor de joc pentru faza de aparare acestea au fost punctele

pozitive castigate la acest turneu de pregatire de catre echipa

nationala de tineret a Romaniei.

Gestionarea incorecta datorita lipsei de concentrare in

momente importante a FINALURILOR DE JOC , fapt ce a dus la

pierderea celor doua jocuri cu POLONIA si RUSIA a fost latura

negativa la ecest turneu.

23.12-26.12.2014 Componentii echipei nationale de tineret au avut

liber pentru a petrece sfanta sarbatoare de CRACIUN.

III 26.12 - 30.12.2014 CHIAJNA/BUCURESTI unde a participat

acelasi lot de jucatori ca si in stagiul precedent plus portarul BOBEICA

DANIEL.

In acest stagiu de pregatire s-a pus accent atat pe pregatire fizica

specifica cat si pregatirea tehnico tactica in vederea turneului de

calificare la CM Brazilia 2015 din 9-11.01.2015 PITESTI precum si pe

consolidarea capacitatilor pshihologice si motivationale dobandite, prin

discutii cu o persoana specializata in acest domeniu.

In urma concluziilor trase dupa turneul de pregatire din POLONIA in

acest stagiu de pregatire s-a pus accent foarte mare pe antrenarea si

corectarea finalurilor de joc atat prin antrenamentele tehnico-tactice

efectuate in sala de handbal cat si prin antrenamente pshihologice in

sala de studiu.

In urma acestor metode s a vazut o imbunatatire radicala a

concentrarii pe finalurile de antrenament si implicit pe cele de joc,jocuri

desfasurate intre componentii nationalei de tineret.



De asemenea s-a urmarit consolidarea sistemului de aparare 6-0

agresiv si perfectionarea sistemului 5+1 si introducerea de actiuni

tactice pentru faza de atac ,atat pentru atacarea sistemelor de

aparare 6-0 si 5+1 cat si pentru sistemul 3+3..

30.12.2014 - 01.01.2015 Componentii echipei nationale de tineret au

avut liber pentru a sarbatorii trecerea in NOUL AN..

IV 01.01.-06.01.2015 CHIAJNA / BUCURESTI unde s-a efectuat

ultimul stagiu inaintea turneului de calificare 09-11.01.2015 PITESTI si la

care au participat un numar de 19 sportivi aceeasi ca si in stagiul

precedent.

In acest stagiu s-a urmarit consolidarea si perfectionarea

relatiilor de joc pe faza de aparare mai ales in sistemul 6-0 ,FAZA

care in viziunea colectivului tehnic trebuia sa fie factorul

determinant in jocurile de calificare.

Sa consolidat si continutul tehnico –tactic pentru faza de atac pe

cupluri apropiate de posturi cat si colective pentru atacarea sistemelor

de aparare oferite de echipele participante ,sisteme analizate prin studio

video.

06.01-13.01.2015 PITESTI ,unde echipa nationala de tineret a

efectuat deplasarea pe data de 06.01.2015 si a efectuat un stagiu de 3

zile de acomodare si unde s a pus accent foarte mare pe factorul

psihologic si motivational iar in data de 09.01.2014 a avut loc startul

turneului de calificare unde echipa nationala de tineret a evoluat dupa

urmatorul program si a obtinut urmatoarele rezultate:

Vineri, 09 ianuarie 2015 /

ROMANIA vs BULGARIA

38:20 22:9

Sâmbãtã, 10 ianuarie 2015 /

CROATIA vs ROMANIA

23:23 10:11



Duminicã, 11 ianuarie 2015 /

SLOVENIA vs ROMANIA

26:27 17:15

In urma acestor rezultate echipa nationala de tineret a Romaniei

si a atins obiectivul de performanta CALIFICAREA dupa o pauza de

10 ani la CAMPIONATUL MONDIAL DE TINERET UNDER 21 din

perioada 19.07.-03.08.2015 din Brazilia.

Lotul Folosit :

BUCATARU ALEXANDRU, IANCU IONUT, BOBEICA DANIEL,

NEGRU NICUSOR, SANCELEAN VLAD, RACOTEA DAN,SIMICU

CLAUDIU, LUPSE ADRIAN, BURLACU GABRIEL, SOMLEA

RAMON, GAL ROBERT, CLIPEA MARIAN, STROE PETRU,

BURSUC RARES, UNGUREANU NICOLAE, URUIANU

IONUT,NISTOR IONUT, THALMAIER ROLAND, VOINEA ANDREI,

ROTARU ADRIAN, SZASZ ANDRAS

CONCLUZII SI PROPUNERI:

CONCLUZIA personala dupa calificarea la CM Brazilia 2015 este ca

factorul psihologic,relatiile interumane jucator-jucator si antrenor-jucator

,reprezinta un factor determinant in atingerea obiectivelor de

performanta,toate aceste aspecte reprezentand un factor motivator in

evolutia ulterioara a jucatorilor in turneul de calificare la CM BRZILIA

2015.

PROPUNEREA personala vizavi de lotul national de tineret este ca

fiecare component este pregatit sa faca pasul la echipa nationala de

seniori in functie de doleantele antrenorului principal al echipei nationale

de seniori a Romaniei,daca are un post deficitar sau nu.

20/04.2015 -- 03.05.2015



In perioada 20-30.04.2015 echipa nationala de Tineret a Romaniei a
efectuat un stagiu de pregatire la CHIAJNA -BUCURESTI ,in vederea
sustinerii a doua jocuri bilaterale cu echipa similara a Frantei ,iar
pentru aceasta actiune au fost convocati urmatorii sportivi:

BUCATARU ALEXANDRU, IANCU IONUT, BOBEICA DANIEL, NEGRU
NICUSOR, SANCELEAN VLAD, CIUTACU ANDREI, MILITARU
ROBERT, LUPSE ADRIAN, BURLACU GABRIEL, SOMLEA RAMON,
GAL ROBERT, STROE PETRU, BURSUC RARES, UNGUREANU
NICOLAE, NISTOR IONUT THALMAIER ROLAND, VOINEA ANDREI,
ROTARU ADRIAN, SZASZ ANDRAS, DUMITRIU GABRIEL

Echipa nationala de handbal Tineret a Romaniei a efectuat in aceasta
perioada doua jocuri de pregatire in FRANTA –AMIENS ,cu echipa
nationala de Tineret a Frantei ,
jocuri in care s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

JOC 1. FRANTA –ROMANIA (8-8) 20-21

In acest prim joc am folosit sistemul de aparare 6-0 agresiv,sistem de
aparare antrenat in toata aceasta perioada de pregatire premergatoare
acestor doua jocuri.

Sistem de aparare care a functionat foarte bine si avand o colaborare
buna cu portarul am reusit sa castigam acest prim joc cu scorul de 21-
20.

De altfel acesta a fost obiectivul principal in aceste doua jocuri de
verificare -consolidarea relatiilor de joc pentru faza de aparare
in sistemul 6-0 agresiv.

Sau evidentiat toti jucatorii folositi in acest joc ,jucatori care au
evoluat si in cele doua partide importante din turneul de calificare de la
Pitesti cu Slovenia si Croatia.

BURLACU GABRIEL a fost desemnat cel mai bun jucator al partidei.

JOC 2, FRANTA –ROMANIA (13-10) 30-14

In acest al doilea joc de verificare evolutia jucatorilor care au evoluat
si in primul joc a fost oscilanta iar introducerea jucatorilor care nu au
evoluat in primul joc de verificare nu a putut tine ritmul jocului si diferenta
de valoare existenta in teren a fost evidenta.

S-a inceput jocul cu aceeasi jucatori care au evoluat si in primul joc tot
in sistemul 6-0 iar apoi am alternat si cu sistemul 5-1,iar accidentarea



suferita de BURLACU GABRIEL ,fisura la mana dreapta m-a determinat
sa efectuez modificari pentru a nu expune jucatorii la accidentari , unii
dintre ei fiind angrenati cu echipele de club in jocuri importante in
campionatul intern.

Din pacate jucatorii care au intrat ,trei dintre ei este adevarat ca sunt
din generatia 96-97,nu s-au ridicat la nivelul jocului si implicit la nivelul
echipei precum si la cerintele de joc ale echipei nationale de tineret.

Un lucru pozitiv in acest joc a fost determinarea care au avut-o, dar
greselile de tehnica individuala si ratariile au facut ca diferenta sa fie cea
de 16 goluri.

Concluzii

Jucatorii echipei nationale de tineret au dat dovada de o unitate de
grup extraordinara o atitudine profesionista,DETERMINARE
COLECTIVA si respectarea sarcinilor de joc pentru faza de aparare in
sistemul 6-0 ,acestea au fost punctele pozitive castigate la acest turneu
de pregatire de catre echipa nationala de tineret a Romaniei.

Gestionarea incorecta a concentrarii asupra celui de al
doilea,venind dupa o victorie si lipsa jucatorilor de valoarea celor aflati in
teren,sunt factori importanti care trebuie atent monitorizati si gestionati la
Campionatul Mondial din Brazilia

Antrenor Federal

prof.Sorin Toacsen



Raport de activitate loturi nationale feminine 2015

Raport de activitate lot national senioare - 2015

Etapa I

16-22.03.2015ClujNapoca

16-19.03.2015 Pregatire

20-22.03.2015 Trof. Carpati – ROU, SWE, BRA, GER

Au participat: 20 sportive

Antrenor principal: Tomas Ryde

Antrenor secund: Bogdan Burcea

Medic: Dan Costin

Asist. Medical: Ionescu Adrian

Maseur: MarasteanuClaudiu

Video analist – CheregiRadu

Au fost 7 sedinte de pregatire, 6 sedinte teoretice si 2 jocuri in cadrul

Trof. Carpati

ROU – BRA 27 - 19

ROU - SWE 17 – 26

In aceasta perioada scurta de pregatire si jocuri s-a urmarit

omogenizarea lotului si implementarea unui sistem de aparare avansat

in vederea abordarii jocurilor de calificare cu Serbia din Iunie.

Obiectivele echipei nationale de senioare in procesul de pregatire sunt:

-apararea agresiva si repunerea rapida a mingii

Respectarea unor valori:



-Respect

-Implementarea continua

-Profesionalism

-Disciplina

Etapa a II-a

13- 14.04.2015 Bucuresti s-a efectuat Circuit Medical

14 - 19.04.2015 Cheile Gradistei - pregatire

Au participat: 20 sportive

Antrenor principal: Tomas Ryde

Antrenor secund: Bogdan Burcea

Medic: Dan Costin

Maseur: MarasteanuClaudiu

Maseur: Marian Stan

Au fost 10 sedinte de pregatire, sedinte teoretice si sedinte individuale.

In aceastaperioada de pregatire au fost convocate sportive de

perspectiva, nu au fost convocate sportivele de la Baia Mare avand in

vedere ca au fost implicate in LigaCampionilor.

S-a lucrat foarte mult individual pe posturi.

Un progres mare s-a constatat la portari.

Toata gandirea si strategia echipei nationale de senioare este in

perspectiva calificarii la CM si Campionatul Mondial.

Ne dorim o colaborare cu toti antrenorii din Liga Nationala pentru a avea

jucatoarele in stare buna de sanatate si in forma sportiva.



Raport de activitate lot national tineret‘96-‘97 - 2015

Etapa I

09 – 22.03.2015 Chiajna

09 - 19.03.2015 Pregatire

20 – 22.03.2015 3 jocuri in companiaNorvegiei

Au participat: 21 sportive

Antrenor principal:Rosca Aurelian

Antrenor secund:Kozma Gavril

Preparator fizic–Acsinte Alexandru

Maseur- Matasaru Niculae

18 sedinte de pregatire, 2 jocuri de pregatire cu chipa Universitatea

Bucuresti

3 jocuriinternationale:

ROMANIA-NORVEGIA 31-30 (14-16)

ROMANIA –NORVEGIA 28-23 (13-13)

ROMANIA-NORVEGIA 28-27

Continutul pregatirii a respectat perioada precompetitionala cu

accent pe perfectionarea relatiilor de cupluri si colectiv atac si aparare.

Jocurile in compania echipei Norvegiei au fost de nivel complex, echipa

vizitatoare fiind in efectiv complet, 9 jucatoare din lotul lor jucand in

prima liga norvegiana.

Echipa noastra a ratat foarte mult, mai ales in relatiia de 1/1, construind

cu usurinta posibilitati de finalizare.In jocul 2 Corban Daniela a suferit o

accidentare la ligamentele incrucisate fiind indisponibila pentru tot

sezonul.



Portarii au avut o evolutie slaba , in jocul 2 cand a fost folosita

Dumanska Romania s-a impus fara probleme si datorita evolutiei sale

bune.

Din nou s-au evidentiat probleme la nivelul extremei drepte, centru-inter-

pivot fiind din nou punctele forte ale echipei. Dindiligan a avut o evolutie

buna.

O evolutie slaba Birissi Andrei, nemotivate pentru performanta.

Etapa II

06 – 20.04.2015 Roman

06 – 16.04.2015 Pregatire

17- 20.04.2015 Turneu calificareCE 2015 Spania – ROU,

SRB, SVK, KOS

Au participat: 20 sportive

Antrenor principal: Rosca Aurelian

Antrenorsecund: Kozma Gavril

Preparatorfizic – Acsinte Alexandru

Asist. Medical: Lavinia Vlangar

Maseur - Matasaru Niculae

Video analist – Cheregi Radu

Pregatirea s-a efectuat in conditii foarte bune in orasul Roman,

avand caracter competitional de intrare in forma sportiva si urmarind

pregatirea specifica in vederea participarii impotriva echipelor Slovaciei,

Serbieisi Kosovo.

Am avut informatii despre aceste echipe din corespondenta cu federatia

austriaca in ceea ce priveste Slovacia si de la cele doua jocuri de

pregatire cu Serbia de anul trecut de la TurnuSeverin.



Au fost realizate 17 sedinte de pregatire dintre care 3 de forta la care s-a

adaugat 3 sedinte de refaceresi 7 sedinte teoretice.

ROMANIA-SLOVACIA 27-21

ROMANIA-SERBIA 25-17

ROMANIA-KOSOVO 46-13

Adversarii intalniti au fost de nivel mediu echipa noastra

prezentant o forma buna sportive corespunzatoare perioadei

competitionale cu o aparare buna si o buna atitudine in poarta pentru

Rosca si Prodan. O evolutie buna pentru Dindiligan, Bazaliu, Ilie,

Ostase, Laslo, Polocoser.

Din nou se vad probleme la nivelul extremei drepte.



COMISIA CENTRALĂ DE COMPETIŢII 

 Așa după cum bine stiți in Ianuarie 2015 Consiliul de Administrație a

cerut pentru prima data un raport de activitate a Comisiei Centrale de

Competiții pentru prima jumătate a anului competițional 2014-2015. 

În urma discuților purtate in cadrul Consiliului de Administație s-au desprins 

o serie întreagă de comentarii și idei, unele dintre ele stând la baza

îmbunătățirii activitații Comisiei Centrale de Competiții.

 Activitatea Comisiei Centrale de Competiţii s-a desfăşurat în 

concordanţă cu Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Competiţiilor 

Naţionale de Handbal (RODCNH), precum şi a hotărârilor Consiliului de

Administraţie.

 Intr-o bună colaborare cu celelalte comisii ale F.R. Handbal, 

- Comisia Tehnica CT

- Comisia Centrală de Observatori si Delegațti  CCOD

- Comisia Centrală de Arbitri                      CCA

- Comisia Centrală de Disciplină          CCD

și cu o muncă asidua din partea noastra credem că reușim să încheiem anul

competițional 2014-2015 în condiții mult mai bune decât în anii precedenți.

 Zilnic au fost rezolvate probleme de: transferări, program săptămânal; 

corespondenţă; programări şi reprogramări; ore, precum şi toate materialele 

necesare alimentării site-ului Competiţii FRH la toate nivelele.

 De asemeni, reamintim  Adunării Generale că activitatea Comisiei 

Centrale de Competiţii în plen se desfăşoară în fiecare marţi, orele 16-22, unde

se rezolvă probleme  de: 

- omologări rezultate 
- clasamente

            - contestaţii 
- memorii
- afilieri



            - schimbări de denumiri 
            - omologări de noi baze sportive. 

 Anul competional 2014-2015 a debutat sub auspicii foarte bune:

o Comisa Tehnica a pus la dipozitie regulamente mult imbunatatite

la toate nivelele .

o Acestea au fost aduse la cunostinta in timp util, astfel incat spre

deosebire de anii trecuti cluburile au putut sa se informeze inca

de la inscriere despre prevederile acestora.

 Pentru o corectă informare a membrilor Adunării Generale, activitatea

Comisiei Centrale de Competiţii s-a desfăşurat în anul competiţional 2014-

2015 având ca structură competiţională următoarele: Ligă masculină, Ligă 

feminină, Divizia A masculină, Divizia A feminină, Juniori I M+F, Juniori II

M+F, Juniori III M+F, cu următoarele componente: 

Liga masculin – 13 structuri sportive

Liga feminin – 14 structuri sportive

Situaţia cu 13 echipe în Liga masculina  se datorează faptului că echipa CSM

Oradea, deşi îşi câştigase dreptul de a participa în Liga masculină și-a declinat 

acest drept intrucat nu si-a putut rezolva problemele de buget.

- Divizia A masculin: 28 de structuri sportive configurate în 2 serii:

 Seria “A” = 14 echipe

 Seria “B” = 14 echipe

- Divizia A feminin: 21 de structuri sportive configurate în 2 serii:

 Seria “A” = 11 echipe

 Seria “B” = 10 echipe

- Juniori I masculin: 41 de echipe configurate în 6 serii

- Juniori II masculin: 52 de echipe configurate în 10 serii

- Juniori III masculin: 60 de echipe configurate în 12 serii



- Juniori I feminin: 40 de echipe configurate în 6 serii

- Juniori II feminin: 51 de echipe configurate în 10 serii

- Juniori III feminin: 62 de echipe configurate în 12 serii

Festivalul pentru:

- Juniori IV masculin şi feminin

- Minihandbal masculin şi feminin

se organizează de către AMH-uri şi AJH-uri pe fazele zonale şi semifinale.

- Pe baza clasamentelor înregistrate şi transmise la FR Handbal, Comisia 

Centrală de Competiţii organizează în funcţie de oferte faza finală pe 

ţară.

 Putem să informăm Adunarea Generală că tabloul prezentat mai sus 

este cu mult mai bun faţă de cel din 2013-2014 la nivel de Juniori I, II şi III atât

la masculin, cât şi la feminin. 

 De asemenea, la nivel de Juniori IV masculin/feminin şi minihandbal,

îmbucurător este faptul că participarea şi interesul pentru handbal este cu

mult mai mare faţă de anul precedent.

 Felicităm AMH Bucureşti, AJH Maramureş, AJH Timişoara, AJH Cluj, AJH 

Suceava, AJH Galaţi, AJH Buzău, AHJ Dolj, AJH Braşov, AJH Sibiu, AJH Caraş-

Severin, AJH Valcea pentru interesul manifestat în organizarea competiţiilor 

până în faza finală. 

 Informăm Adunarea Generală că anul competiţional 2014-2015 este

gata să se încheie. In momentul in care intocmim acest raport catre 

dumneavostra ne apropiem de organizarea turneelor II semifinale si a

turneelor finale.

 De altfel ne-am straduit ca in site-ul FRH – Competitii sa se oglindeasca

foarte bine organizarea si structura competitionala cu toate informatiile

necesare inca din Septembrie 2014.

o Schimbarea site-ului a produs destul de multe animozitati in

randul celor care erau obisnuiti cu formatul site-ului vechi.



o Noul site, mult mai complex, a fost adoptat rapid de catre

toti participantii la fenomenul handbal.

o Imbunatatirea sistemului de transmitere a informatiilor ne-a

ajutat foarte mult in prelucrarea si intocmirea clasamentelor,

imediat ce un joc, o etapa, sau o competitie s-a incheiat.

o Un sprijin determinant in mentinerea la zi a acestor informatii

l-am primit din partea d-lui. Ing. Petrescu Bogdan, d-lui Dr.

Horatiu Belu, d-soarei. Cerasela Cojocariu si a d-lui. Jelescu

Alexandru.

o Semnalez toate acestea pentru ca de regula trec neobservate

si se ignora munca de sisif depusa pentru obtinerea si

prelucrarea acestor informatii.

 Deși în urmă cu puţin timp abia se lua contact cu site-ul FRH-Competiţii,

in acest moment avem din ce în ce mai mulţi conducători de structuri 

sportive, antrenori, sportivi, părinţi care acum accesează site-ul.

- Chiar dacă anul competitional a debutat sub auspicii bune, în cele ce 

urmează o să arătăm şi aspecte negative în legătură cu structuri sportive 

care în timpul competiţiilor s-au retras din diverse motive (în cea mai

mare parte nefondate), producând destul de multe perturbări sistemului 

informaţional, competiţional şi de clasament: 

Echipe retrase

Div. A masculin :

CS HCM Campina

Stiinta Municipal Dedeman Bacau

Div. A feminin:

CSS 2 Baia Mare

Juniori I masculin:

LPS Tg. Mures

Lic. Teo. Novaci

CSO Mizil – Turneu Semifinal

Juniori II masculin:



LPS Botosani

CSM Dunarea Giurgiu

LPS Braila – Turneu Semifinal

Juniori III masculin:

Dunarea Giurgiu

CS Bucuresti 2010

LPS Bistrita – Turneu Semifinal

CSS Medgidia - Turneu Semifinal

Juniori I feminin:

CSS 2 Bucuresti

CSS Fagaras

Juniori II feminin:

DSCL Caracal - Turneu Semifinal

CSM Rm.Valcea - Turneu Semifinal

Juniori III feminin:

CSS Sibiu

HC Jimbolia

CS Olimpic Suceava

CS Bucuresti 2010

CSS Odorhei - Turneu Semifinal

CS Handbal Buzau - Turneu Semifinal

CSU Craiova - Turneu Semifinal

LPS Sebes - Turneu Semifinal

LPS Focsani - Turneu Semifinal

CS Extrem Baia Mare - Turneu Semifinal

 Tragem un semnal de alarmă în legătură cu o nouă modă, tot mai multe

structuri sportive, sub adăpostul regulamentului au câte o neprezentare în

diverse momente ale competiţiilor, fără să se ia în calcul că pentru a face 

performanţă, sportivii au nevoie de cât mai multe jocuri.

 Informăm Adunarea Generală că la Comisia Centrală de Competiţii avem 

informaţii dintre cele mai solide de la diverşi oficiali ai echipelor, arbitri,

observatori si delegaţii FRH, în legătură cu starea sălilor în care se desfăşoară 

competiţiile: 

 Lipsa apei calde pentru igiena sportivilor,



 Sali in care acoperisul fiind deteriorat, in situatia unor precipitatii,

suprafata devenind impracticabila ducand la accidentari ale sportivilor,

 Suprafeţele de joc devin din ce în ce mai deteriorate, unele dintre ele 

devenind chiar periculoase pentru integritatea corporală a sportivilor, 

 În multe săli se constată lipsa personalului de serviciu, 

 Iluminatul (deşi la omologare lumina este regulamentară) în timpul 

competiţiei se face economie, 

 Lipsa tabelelor electronice de minimă performanţă, 

 Întrucât în anul competiţional 2014-2015 au fost momente penibile care 

de multe ori au ajuns şi la presa scrisă/audio/video, atenţionăm încă o dată pe 

toţi membrii Adunării Generale că obligativitatea totală şi principală în

legătură cu ambulanţa-medic revine echipei organizatoare pentru toate

nivelele.

- Dotarea amubulantelor, medicilor (în afară de ştampilă) şi cu materiale

sanitare utile necesare intervenţiilor asupra sportivilor accidentaţi 

 Cele semnalate mai sus considerăm că trebuie discutate în Adunarea 

Generală (nu pe la colţuri) şi amendate de aşa manieră încât, indiferent cât de 

dureros ar putea să fie, să se producă o schimbare în bine cât mai rapidă. 

 Mulţumim tuturor celor care, accesând site-ul FRH au observat diverse

inexactităţi şi s-au alăturat voluntariatului Comisiei Centrale de Competiţii,

sesizându-ne.

 Semnalăm din nou că aşa cum arată şi site-ul FRH-Competiţii, avem

foarte multe structuri sportive care se lovesc de regulament în segmentul

- cerinţe de vârstă 

                   - cerinţe de talie 

                   - timp efectiv de joc pentru jucătorii de talie 

Toată lumea discută pe la diverse turnee sau etape, însă noi credem că aceste 

lucruri trebuie discutate cu maximă seriozitate şi profesionalism în Adunarea



Generală  şi stabilită precis pe o perioadă de 4/5 ani linia pe care trebuie să se 

meargă. 

 În sezonul competiţional 2014-2015, s-a înregistrat un număr de:  

- 1299 cereri de transfer

- 1040 au fost soluţionate 

 Ţinem să mulţumim AMH Bucureşti şi AJH-urilor, care ne-au dat sprijin 

substanţial în legătură cu desfăşurarea în condiţii bune a activităţilor 

competiţionale (locaţii, repartizarea de secretar/cronometror pentru jocurile

din localitate, transmiterea de orice fel de informaţii de care noi am avut 

nevoie).

 În acest sens rugăm în continuare AMH Bucureşti şi AJH-urile ca 

activitatea secretarilor şi cronometrorilor la competiţii să fie asigurate în 

continuare de oameni cu experienţă care ştiu foarte bine şi cunosc 

complexitatea întocmirii raportului de joc.

 Întrucât în sezonul competiţional 2014-2015 am fost nevoiţi (în lipsa

ofertelor) să repartizăm diverse turnee (în special turnee de sală juniori I 

masculin și feminin si turnee semifinale I juniori II si III masculin si feminin) în 

centre neutre ţinem să mulţumim: 

- AJH Prahova     – Preşedinte D-nul Iancu Cristian 

- AJH Alba  – HC Alba Sebeş   – Preşedinte club D-nul Costea Virgil 

- AJH Covasna– CSS Sf. Gheorghe – Preşedinte club D-nul Carcadia George 

- AJH Cluj – ACS Potaisa Turda  – Preşedinte club D-nul Sasaeac Flaviu 

- AJH Sibiu – CSS Medias – Candea Gheorghe

- AJH Sibiu – CS Magura Cisnadie – Weber Alexandru

- AJH Bacau – Onesti – Vladut Radu

- AJH Arges – CSM Pitesti  – Preşedinte D-nul Bejinariu Gheorghe 

- AJH Gorj     – Preşedinte D-nul Eremia Adrian 

- AJH Mures – CS Olimpic Tg Mures – Evi Claudiu Miron



pentru sprijinul acordat în organizarea acestor turnee, dar mai ales pentru

facilităţile acordate (chirie sală şi ambulanţă), reducând astfel cheltuielile

aproape la jumătate pentru echipele participante.

 Întrucât suntem aproape de sfârşit de an competiţional  şi începutul

noului an competiţional, Comisia Centrală de Competiţii (ca de fiecare dată în 

materialele către membrii Adunării Generale) vine cu rugămintea ca înscrierile 

în noul an competiţional să se facă cu maximă seriozitate şi în timp util, 

respectând cu profesionalism regulamentele de înscriere, precum şi rubricile 

din aceste regulamente:

- LIGA Masculin + Feminin = 1.06 - 15.06.2015

- Divizia A Masculin + Feminin = 15.06 - 30.06.2015

- Juniori I Masculin + Feminin = 30.06 - 15.07.2015

- Juniori II Masculin + Feminin = 15.07 - 01.08.2015

- Juniori III Masculin + Feminin = 15.07 - 01.08.2015

 CERERE DE INSCRIERE TIP site FRH

 Anexa 1

 Anexa 2 - Obligatoriu pe emailul FRH/Competitii

 În principal intreaga activitate este oglindită de FRH-Competiţii, iar acest

material am dorit să se constituie un punct de plecare in luările dumneavoastră 

de cuvânt pentru ca în viitor activitatea să fie şi mai bună. 

02.05.2015 COMISIA DE CENTRALA

COMPETITII

Presedinte,

Prof. Mateescu Jan



COMISIA CENTRALA DE DISCIPLINA A FRH

RAPORT ACTIVITATE

Pentru anul competitional 2014/2015

Activitatea Comisiei Centrale de Disciplina s-a desfăşurat, de la inceputul 

anului si pană în prezent, cu îndeplinirea prevederilor Statutului Federatiei 

Romane de Handbal, si a legii 69/2000 (Legea educaţiei fizice şi sportului) 

completată si modificată. 

Comisia Centrala de Disciplina a funcţionat în urmatoarea componenţa, 

rezultată în urma Hotararii Consiliului de Administratie din 20.02.2014 

Presedinte

Dl. Juganaru Valentin Lucian

Vicepresedinte

Dl. Berindei Dan

Membrii

Din data de 03.06.2014 comisia s-a completat cu doi membrii respectiv

Dl. Vicea Viorel si Dl. Dinca Viorel. In prezent comisia functioneaza cu un numar

de 3 membrii, in urma imposibilitatii Dlui. Berindei de a mai participa la

sedinte.



Avand in vedere necesitatea unei mai bune exercitari a obiectivelor Federatiei

Romane de handbal, Regulamentul disciplinar al FRH a fost modificat si

completat, iar in data de 26.06.2014 a fost validat in sedinta Consiliului de

Administratie.

Principiile care au stat la baza modificarilor au urmarit:

- un sistem coerent de sancţiuni, gradat, în funcţie de gravitatea faptelor; 

- diferenţierea graduala a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea 

posibilitaţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi fapta, excluderea retroactivităţii în 

aplicarea sancţiunilor şi interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte savarşite 

anterior momentului comiterii faptei în cauza;

- cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea

faptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii; 

- competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii; 

- garantarea dreptului la aparare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor 

aplicate

In ceea ce priveste volumul de activitate al Comisiei, acesta a scăzut fata de 

anul precedent, astfel cum rezulta din datele statistice.

Astfel, de la data de cand Comisia activează in noua componentă,  Comisia 

Centrala de Disciplină a soluţionat un număr de 240 cauze, în acest moment 

nemaiaflându-se pe rolul Comisiei nicio cauza.

Din acest total, un numar 51 de cuze au fost solutionate cu avertismen, 128

au fost solutionate cu sanctiuni in etape suspendare si 97 cauze au fost

solutionate si cu penalitate pecuniara.

Avand in vedere aceasta modalitate de aplicare a sanctiunilor, trebuie

mentionat faptul ca s-au aplicat un total de 97 de sanctiuni pecuniare dintre

care 57 doar strict pecuniare si 40 in combinatie cu sanctiuni de suspendare.

Suma totala in urma acestor sanctiuni este de 64.400 lei



O alta raportare, avand in vedere calitatea celor sanctionati, pentru aceeasi

perioada este: 189 sportivi, 8 Cluburi, 9 ratificari ale comisiei de arbitrii

(cupluri de arbitrii), 26 antrenori si 8 oficiali.

Se remarca caracterul echilibrat al solutiilor pronuntate, aplicarea unui

numar crescut de “Avertismente” – sanctiune disciplinara moderata, vadind

preocuparea comisiei de disciplina pentru transmiterea unui mesaj deontologic

in vederea respectarii eticii sportive handbalistice.

Si in anul competitional 2014/2015 comisia a functionat după principiul 

decurgand din prevederile legale si statutare, al independentei fată de 

organele de conducere ale FRH.

Cu referire la continutul actiunilor, ca si in anii precedenti se remarca o

diversitate de cazuri, altele decat cele referitoare la incalcarile regulamentului

jocului de handbal. Este vorba mai ales de incalcari ale eticii sportive de natură 

a aduce atingere spiritului si prestigiului jocului de handbal in Romania,

membrii comisiei, incercand prin sanctiunile date, sa diminuieze pana la

eliminare a acestor manifestari neregulamentare.

Un lucru ingrijorator este faptul ca, se remarca o crestere a incălcărilor 

regulamentului in randul sportivilor de varsta mica Juniori I, II, III. altele decat

cele in legatura cu jocul. Ne referim la manifestari nesportive in relatia cu

arbitrii, cat si la manifestari violente pe teren.

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii Comisiei

-Completarea comisiei cu inca doi, pentru respectarea numarului impar

statutar.

-Rapoartele observatorilor si ale arbitrulor mai detaliate in ceea ce priveste

faptele petrecute pe teren si mai putin incercarea de a le incadra disciplinar.

- Găsirea unei modalitati pentru o mai bună comunicare la nivelul comisiilor 

FRH.



Presedinte

Dl. Juganaru Valentin Lucian

Membrii

Dl. Vicea Viorel si Dl. Dinca Viorel


