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PREAMBUL 

 
 
1. Prezentul regulament stabilește normele privind abaterile de la statutul și regulamentele 

F.R.H., determinând:  
a) Sancțiunile aplicabile; 
b) Organizarea și funcționarea organismelor responsabile în luarea deciziilor; 
c) Procedura de soluționare a cauzelor disciplinare; 
d) Trimiterea la celelalte dispoziții regulamentare ale F.R.H. cu natură disciplinară; 

2. Elaborarea prezentului Regulament Disciplinar a fost realizat cu respectarea prevederilor din 
Statutul Federației Române de Handbal precum și dispozițiilor din Statutul și Regulamentele 
I.H.F. și E.H.F., în vigoare la prezenta dată. 

3. Acest Regulament se aplică oricărui joc sau oricărei competiții organizate sau autorizate de 
către F.R.H./A.J.H./A.M.H..  

4. Dispozițiile acestui regulament sunt obligatorii pentru membrii F.R.H./A.J.H./A.M.H. 
5. Prezentul Regulament Disciplinar reprezintă norma generală în ceea ce privește cele 

prezentate la pct.1. Regulamentul se completează cu normele disciplinare prevăzute în 
celelalte regulamente ale F.R.H..  

6. În cazul în care dispozițiile prezentului regulament sunt neîndestulătoare, se vor aplica, în 
mod corespunzător, reglementările I.H.F. și E.H.F., în materie.  

 
 
DEFINIŢII 
În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înțeles: 
7. Prin oficiali se înțeleg: reprezentanții F.R.H. ./A.J.H./A.M.H., observatorii, delegații, arbitrii, 

președinții de cluburi și secții de handbal, antrenorii, medicii, maseurii, angajați ai cluburilor 
și asociațiilor cu secții de handbal, sponsorii, jucătorii / jucătoarele structurilor sportive 
afiliate la F.R.H..   

 
Notă: 

1 Termenii referitori la masculin se aplică și pentru genul feminin. Termenii folosiți la 
singular pot avea sens de plural și invers.  
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TITLUL I. PROCEDURA ÎN MATERIE DICIPLINARĂ 

CAPITOLUL I. Procedura disciplinară din fața Comisiei Centrale de Disciplină 
 
Articolul 1. Dispoziții generale 
1.1.Organizarea, funcționarea și procedura de luare a deciziilor în materie disciplinară ale 

F.R.H./A.J.H./A.M.H. se face conform dispozițiilor prezentului titlu. 
 
Articolul 2. Funcționare 
2.1.Comisia Centrală de Disciplină este o comisie independentă, care judecă în primă instanță 

abaterile privind nerespectarea statutului, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
F.R.H. și a celorlalte regulamente, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel.  

2.2.Comisia Centrală de Disciplină ratifică sau completează, după caz, deciziile și hotărârile 
comisiilor F.R.H. (Comisia de Competiții, Arbitri și Observatori).  

2.3.Dacă există contradicții între dispozițiile regulamentului disciplinar și deciziile sau hotărârile 
disciplinare pronunțate de către Comisia de Competiții, Arbitri și Observatori, vor prevala 
dispozițiile Regulamentului Disciplinar. 

2.4.Contestarea deciziilor date de către Comisia Centrală de Disciplină se soluționează de către 
Comisia de Apel, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel. 

 
Articolul 3. Componență 
3.1.Comisia Centrală de Disciplină se compune dintr-un președinte, un vicepreședinte și 1-5 

membri. 
3.2.Președintele Comisiei Centrale de Disciplină este propus Președintelui F.R.H. de către 

Secretarul general, aprobat de către Comitetul Director și validat de către C.A. al F.R.H..  
3.3.Vicepreședintele și membrii Comisiei Centrale de Disciplină sunt propuși de către 

Președintele acesteia și aprobați de către Comitetul Director și validați de C.A. al F.R.H..  
3.4.Membrii Comisiei Centrale de Disciplină, care pe parcursul unui an nu participă, în mod 

repetat, la ședințe, pot fi revocați și înlocuiți de către Președinte, în conformitate cu 
dispozițiile regulamentare. 

3.5.Președintele Comisiei Centrale de Disciplină conduce ședințele disciplinare, numește 
membrii participanți ai ședinței și se pronunță asupra aspectelor aflate în competența sa. 

3.6.Comisia Centrală de Disciplină își poate exercita atribuțiunile în prezența Președintelui și a 
minim 2 (doi) membri. Prezența Președintelui sau, în lipsa acestuia, a Vicepreședintelui este 
obligatorie pentru desfășurarea ședinței în condiții regulamentare, acesta din urmă exercitând 
toate atribuțiile Președintelui.  

3.7.Secretariatul Comisiei Centrale de Disciplină se asigură de către unul din membri 
participanți, desemnat de către Președinte sau, după caz, de către Vicepreședinte. 
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Articolul 4. Abținere și recuzare 
4.1.Un membru al Comisiei Centrale de Disciplină nu își poate exercita funcția dacă are un 

interes personal și/sau direct ori indirect în cauză. În această situație, membrul Comisiei 
Centrale de Disciplină trebuie să se abțină arătând motivele pentru care înțelege să se abțină 
de la judecarea cauzei.  

4.2.Părțile pot recuza un membru al Comisiei Centrale de Disciplină dacă există dubii cu privire 
la independența și imparțialitatea acestuia. Cererea de recuzare trebuie formulată, sub 
sancțiunea decăderii, în termen de cel mult 24 de ore de la aflarea motivelor de recuzare și 
însoțită, după caz, de probe. 

4.3.Cererea de abținere și/sau de recuzare se judecă de către Președinte. În lipsa acestuia sau în 
situația în care cel recuzat sau care se abține este Președintele, judecata se face de către 
vicepreședinte.  

4.4.Dacă cererea de recuzare este vădit neîntemeiată, fiind formulată doar pentru tergiversarea 
soluționării cauzei, partea va fi sancționată cu o amendă în cuantum de până la 10.000 lei. 

 
Articolul 5. Convocare. Confidențialitate 
5.1.Comisia Centrală de Disciplină își desfășoară activitatea în ședințe, săptămânal (Marți, orele 

17.00) sau se convoacă de către Secretarul General al F.R.H. ori de câte ori este nevoie.  
5.2.Comisia Centrală de Disciplină își desfășoară activitatea la sediul F.R.H.. Pe durata unor 

turnee cu mai multe etape zilnice, F.R.H. poate numi o Comisie de Disciplină ad-hoc formată 
din 1-3 persoane, care va fi comunicată la ședința tehnică a turneului respectiv. Deciziile 
adoptate de către Comisia de Disciplină ad-hoc vor fi ratificate de către Comisia Centrală de 
Disciplină. 

5.3.Membrii Comisiei Centrale de Disciplină trebuie să asigure confidențialitatea tuturor datelor 
și informațiilor ce le-au fost dezvăluite în cursul exercitării mandatului lor. 

5.4.Ședințele Comisiei Centrale de Disciplină sunt nepublice. Au dreptul să participe la ședința 
Comisiei Centrale de Disciplină persoana cercetată disciplinar, reprezentantul convențional 
sau legal al acesteia sau reprezentanții legali ai cluburilor. Când interesul judecății 
disciplinare o cere, Președintele poate permite unor persoane (de exemplu: părinții minorului, 
martori, experți, interpreți, etc.) să participe la ședințele Comisiei Centrale de Disciplină, cu 
obligația acestora din urmă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor dezvăluite 
în cursul ședinței.  

 
Articolul 6.  Asistare și reprezentare. Prezența părților 
6.1.Părțile pot fi asistate sau reprezentate de către reprezentanții legali, avocați, consilieri juridici, 

aceștia din urmă doar dacă reprezintă o persoană juridică. Dovada calității de reprezentant se 
face prin: împuternicire avocațială în cazul avocaților, delegație semnată și ștampilată de 
către conducerea clubului în cazul consilierilor juridici, buletinul unuia dintre părinți în cazul 
reprezentării legale a minorului. 

 
Articolul 7. Limba 
7.1.Procedura în fața Comisiei Centrale de Disciplină se desfășoară în limba română. 
7.2.În situația în care partea implicată în procedura de disciplină nu înțelege sau nu vorbește 

limba română, ea se va prezenta în fața Comisiei Centrale de Disciplină cu un interpret ales 
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de către aceasta, urmând a suporta toate costurile solicitate de către interpret. 
 
Articolul 8. Termene 
8.1.Termenele procedurale sunt stabilite de către prezentul regulament, sau în lipsa acestor 

prevederi de către Președinte, după caz, de către Vicepreședinte. 
8.2.Președintele, sau după caz, vicepreședintele nu poate acorda termene mai mari de 7 zile. 
8.3.Termenele prevăzute de prezentul Regulament Disciplinar se calculează pe zile 

calendaristice. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se 
prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. 
 

Articolul 9. Sesizarea comisiei. Deschiderea procedurii disciplinare 
9.1.Comisia Centrală de Disciplină poate deschide o procedură disciplinară prin sesizare sau 

autosesizare. Comisia Centrală de Disciplină poate fi sesizată de către:  
a) arbitrii jocului, prin Raport suplimentar;  
b) observatorul jocului sau delegatul F.R.H. la turnee, prin Raport;  
c) Președintele F.R.H. sau Secretarul General al F.R.H.; 
d) Altă persoană care justifică un interes personal, direct, actual și legitim, participantă la 

fapta de natură să atragă răspunderea disciplinară. În acest caz, persoana ce sesizează 
Comisia Centrală de Disciplină va achita taxa procedurală. 

e) Alte persoane prevăzute în mod expres de către regulamentele F.R.H. ce justifică un 
interes. 

9.2.În cazul sesizărilor efectuate de persoana interesată pentru nerespectarea hotărârilor 
pronunțate de către comisiile cu atribuții jurisdicționale în temeiul Regulamentului privind 
Statutul și Transferul Jucătorului de Handbal, nu va mai fi necesară plata taxei procedurale. 

9.3.Pentru cazurile stipulate la art. 9.1. lit. a) și lit. b), orice sesizare a Comisiei Centrale de 
Disciplină trebuie făcută în termen de 48 de ore de la data luării la cunoștință de eveniment. 
Pentru cazurile stipulate la art. 9.1. lit. c), d), e) și a altor situații prevăzute în mod expres de 
regulamente, sesizarea poate fi efectuată în termen de cel mult 1 lună de la data luării la 
cunoștință de eveniment. 

9.4.Sesizarea se face prin: 
a) Înregistrarea la registratura F.R.H.; 
b) Scrisoare recomandată, cu confirmare de primire; 
c) Prin e-mail, la adresa comisiei: ccdisciplina@frh.ro;  
d) Fax – cu confirmare de primire. 

9.5.Orice memoriu sau reclamație trebuie să cuprindă:  
a) Numele și adresa părților implicate în cauză, număr de telefon, adresa de e-mail și, dacă 

există, număr de fax; 
b) Prezentarea situației de fapt; 
c) Obiectul sesizării; 
d) Probele pe care se sprijină sesizarea 
e) Semnătura; 
f) Taxa procedurală, doar acolo unde este cazul; 

9.6.În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), memoriile sau reclamațiile înaintate Președintelui 
F.R.H. sau Secretarului General al F.R.H. trebuie să cuprindă și numele și prenumele 
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persoanei care face sesizarea, în măsura în care se cunoaște. 
9.7.Memoriul ce nu îndeplinește exigențele sus-menționate va fi returnat de către Comisia 

Centrală de disciplină cu invitația de a completa lipsurile constatate în termen de 3 zile, în 
caz contrar cererea urmând a fi anulată. 

 
Articolul 10. Citarea și comunicarea actelor de procedură 
10.1.Citarea și comunicarea actelor de procedură se face prin intermediul oricărui mijloc de 

comunicare care asigură dovada transmiterii acestora. 
10.2.Memoriul va fi comunicat tuturor părților implicate, fixându-se un termen de maxim 5 zile 

în care acestea vor putea să-și exprime punctul de vedere. 
10.3.Părțile vor fi citate cu cel puțin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc ședința Comisiei 

Centrale de Disciplină. 
10.4.Partea regulamentar citată cu privire la un termen sau prezentă la termen nu va mai fi citată 

în tot cursul judecării cauzei, urmând a se considera că are termen în cunoștință. 
10.5.În cazul în care comunicarea actelor de procedură sau a hotărârilor organismelor 

jurisdicționale nu poate fi făcută prin  niciun mijloc care asigură dovada transmiterii 
acestora, Comisia Centrală de Disciplină va putea efectua actele de procedură prin afișarea 
pe site-ul oficial al F.R.H. 

10.6.În cazul în care abaterile de la prezentul regulament disciplinar sunt în legătură cu jocul de 
handbal și sunt menționate în raportul de joc, raportul suplimentar al arbitrilor sau în raportul 
observatorului/delegatului, nu mai este necesară îndeplinirea procedurii de citare și 
comunicare a actelor de procedură. Persoana cercetată pentru astfel de abateri are dreptul să 
trimită un punct de vedere către comisie, cel târziu până la ora 14 a zilei de marți ce urmează 
după jocul disputat. 

 
Articolul 11. Probele. Mijloacele de probă 
11.1.Comisia Centrală de Disciplină lămurește cauza sub toate aspectele, pe baza de probe. 
11.2.Constituie probe: 

a) Raportul de Joc; 
b) Raportul suplimentar al arbitrilor; 
c) Raportul observatorului/delegatului; 
d) Înregistrări video/audio; 
e) Fotografiile; 
f) Declarațiile părților; 
g) Testimonialul martorilor; 
h) Expertizele; 
i) Orice alt mijloc de probă care poate duce la aflarea adevărului. 

11.3.Faptele descrise în raportul de joc, raportul suplimentar al arbitrilor, raportul delegatului 
sunt prezumate a fi exacte. Dovada inexactității acestor rapoarte poate fi făcută doar prin 
înregistrări video/audio, fotografii sau expertiză. 

11.4.Părțile pot propune probe și pot solicita administrarea lor. Admiterea sau respingerea 
solicitării de probe se face de către Președinte, motivat, prin hotărârea pronunțată. 
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Articolul 12. Cercetarea abaterii disciplinare 
12.1.Președintele va hotărî asupra ordinii cercetării abaterii disciplinare și a modului în care se 

administrează probele. 
12.2.Comisia Centrală de Disciplină va cerceta fapta ce reprezintă abatere disciplinară sub toate 

aspectele. În acest sens, Comisia poate dispune: 
a) audierea părților implicate în eveniment și a oricăror alte persoane, în interesul cauzei, 

pentru aflarea adevărului. Convocarea în vederea audierii se face în timp util, prin orice 
mijloc de comunicare care asigură dovada transmiterii.  

b) depunerea oricărui mijloc de probă deținut sau cunoscut, de către orice jucător, oficial 
sau club, în termenul fixat, sub sancțiunea plății unei amenzi de până la 10.000 lei. 
Dacă partea refuză să depună mijlocul de probă ce s-a propus în dovedirea cauzei, 
Comisia Centrală de Disciplină va putea interpreta probele în defavoarea părții care a 
refuzat depunerea. 

12.3.Neprezentarea la Comisia Centrală de Disciplină la data convocării sau netrimiterea 
materialelor solicitate nu împiedică judecarea cazului. 

 
Articolul 13. Deliberarea și pronunțarea hotărârii 
13.1.După examinarea cauzei, Comisia Centrală de Disciplină, va pronunța o hotărâre pe baza 

probelor aflate la dosarul cauzei. Dacă Președintele consideră că nu este pe deplin lămurit 
asupra cauzei, va putea readministra probele sau solicita administrarea altor probe. 

13.2.Deciziile Comisiei Centrale de Disciplină sunt luate cu majoritatea voturilor. Niciun 
membru nu se poate abține. 

13.3.În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui, sau după caz, a Vicepreședintelui este 
decisiv.  

13.4.Dispozitivul hotărârii Comisiei Centrale de Disciplină este public, fiind afișat pe site – ul 
F.R.H.  

13.5.Hotărârile Comisiei Centrale de Disciplină vor fi motivate și comunicate părților implicate 
în cercetarea disciplinară doar dacă în termen de 3 zile de la afișarea dispozitivului pe site-
ul F.R.H. partea interesată: 

a) solicită motivarea hotărârii; 
b) achită suma conform categoriei competiționale din care face parte (500 lei pentru 

Liga I, 300 lei pentru Divizia A și 100 lei pentru Juniori); 
13.6.Comisia Centrală de Disciplină va comunica hotărârea motivată părților implicate în 

procedura disciplinară în termen de 3 zile de la primirea solicitării. 
13.7.În măsura în care un membru al Comisiei Centrale de Disciplină a avut la deliberare o opinie 

separată, aceasta este obligat să o motiveze în același termen de 3 zile de la momentul 
primirii solicitării de motivare a hotărârii. 

13.8.Împotriva hotărârilor Comisiei Centrale de Disciplină se poate face apel de la momentul 
comunicării deciziei motivate. 

13.9.În măsura în care justifică un interes, Secretarul General al F.R.H. poate ataca cu apel orice 
decizie pronunțată de către Comisia Centrală de Disciplină, fiind scutit de la plata taxelor 
procedurale. 

13.10. Deciziile pronunțate de către Comisia Centrală de Disciplină și de Comisiile de Disciplină 
Ad-hoc sunt executorii de la data pronunțării, cu excepția sancțiunilor reprezentate de 
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penalități pecuniare, retrogradare, depunctare, excluderea din loturile naționale, excluderea 
din activitatea handbalistică, ce devin executorii la data rămânerii definitive. 

CAPITOLUL II. Procedura apelului din fața Comisiei de Apel 
 
Articolul 14.  Componență. 
14.1.Comisia de Apel este formată din trei persoane, respectiv 1 președinte și 2 membri. 

Președintele este ales prin vot de către Adunarea Generală și va avea în mod obligatoriu 
studii juridice. Membrii Comisiei de Apel sunt propuși Președintelui F.R.H. de către 
Președintele Comisiei de Apel, validați de Comitetul Director și aprobați în Consiliul de 
Administrație. 

14.2.Secretariatul Comisiei de Apel este asigurat de către F.R.H. prin intermediul unei persoane 
desemnată de către secretarul general. 

 
Articolul 15. Procedura și competența de soluționare a apelurilor 
15.1.Apelul se introduce la Comisia de Apel a F.R.H., după cum urmează: 

a) împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină de la nivelul asociațiilor 
județene/municipale, daca aceste asociații nu au Comisie de Apel;  

b) împotriva hotărârilor Comisiei Centrale de Disciplină. 
15.2.Orice referire la Comisia Centrală de Disciplină din prezentul regulament, se aplică și 

Comisiilor județene/municipale de Disciplină. 
15.3.Calea de atac a apelului poate fi exercitată de către părți, în afară de cazul în care, potrivit 

dispozițiilor regulamentare, acest drept îl au și alte organe sau persoane prevăzute în mod 
expres de către regulament. 

15.4.Apelul se formulează în termen de maximum 3 (trei) zile de la data comunicării deciziei 
motivate a Comisiei Centrale de Disciplină. Termenul de 3 zile se calculează neluându-se 
în considerare prima zi de la care începe să curgă termenul și nici ziua când acesta se 
împlinește. 

15.5.Partea interesată va achita taxa de apel prevăzută de dispozițiile regulamentelor F.R.H. în 
termen de 3 (trei) zile de la comunicarea deciziei motivate a Comisiei Centrale de 
Disciplină. Apelul declarat de către secretarul general al F.R.H. nu se taxează. 
 

Articolul 16. Cuprinsul cererii de apel. 
16.1.Cererea de apel va cuprinde, sub sancțiunea anulării cererii: 

a) numele şi prenumele, sau după caz denumirea și sediul apelantului, precum și adresa 
de e-mail sau numărul de fax unde urmează să se efectueze comunicările legate de 
procedura apelului; 

b) indicarea hotărârii atacate; 
c) motivele pe care se întemeiază apelul; 
d) probele invocate în susținerea apelului. Când dovada urmează să se facă prin înscrisuri, 

copiile acestora vor fi certificate de apelant ca fiind conforme cu originalul. În situația 
în care apelantul va cere dovada cu martori, se va arăta numele, prenumele, domiciliul 
acestora. Dacă apelantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele 
acesteia prin interogatoriu, va cere înfățișarea în persoană a acestuia, dacă este o 
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persoană fizică. Dacă este o persoană juridică, va atașa interogatoriul cererii de apel. 
e) dovada achitării taxei de procedură.  
f) semnătura. 

16.2.Apelul se expediază la adresa de e-mail frh@frh.ro  sau la numărul de fax al F.R.H., în 
atenția Comisiei de Apel. 

16.3.Secretarul Comisiei de Apel va verifica dacă este depusă dovada achitării taxei de apel. În 
măsura în care aceasta nu există la dosar, secretarul pune în vederea părții apelante să 
înainteze dovada achitării taxei în termen de 2 zile de la data comunicării adresei. În situația 
în care nu este achitată taxa nici în acest termen de 2 zile, delegatul Comisiei de Apel va 
înainta cererea de apel către membrii comisiei cu propunerea de respingere a apelului ca 
netaxat. 

16.4.Introducerea apelului nu suspendă de drept executarea hotărârii Comisiei Centrale de 
Disciplină sau a hotărârii pronunțată de către Comisia de Disciplină Ad-hoc, cu excepțiile 
prevăzute de prezentul regulament. 

 
Articolul 17. Pregătirea judecății apelului 
17.1.Comisia de Apel a F.R.H. este convocată de către secretarul Comisiei de Apel în termen de 

maxim 7 zile de la înregistrarea apelului. În situații de urgență, la cererea scrisă a uneia 
dintre părți, Secretarul General al F.R.H. poate convoca Comisia de Apel în termen de 3 zile 
de la înregistrarea apelului. 

 
Articolul 18. Efectul judecării apelului 
18.1.Apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, Comisia de Apel 

statuând atât în fapt, cât şi în drept. 
18.2.Comisia de Apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, 

de către apelant, precum și cu privire la soluțiile care sunt dependente de partea din hotărâre 
care a fost atacată. 

18.3.Judecarea apelului va opera cu privire la întreaga cauză atunci când apelul nu este limitat la 
anumite soluții din dispozitiv. 

18.4.Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în fața Comisiei Centrale de 
Disciplină. 

18.5.Părțile nu se vor putea folosi în fața Comisiei de Apel de alte motive, mijloace de apărare şi 
dovezi decât cele invocate la Comisia Centrală de Disciplină sau arătate în motivarea 
apelului, cu excepția celor ce au apărut pe parcurs. 

18.6.Comisia de Apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor administrate de către 
Comisia Centrală de Disciplină, în cazul în care consideră că sunt necesare pentru 
soluționarea cauzei. 

 
Articolul 19. Neagravarea situației în propriul apel. 
19.1.Comisia de Apel nu îi poate crea apelantului o situație mai grea în propria cale de atac. 
 
Articolul 20. Judecarea apelului.  
20.1.Apelul se poate judeca și în lipsa părților. 
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Articolul 21.  Soluțiile pe care le poate pronunța Comisia de Apel 
21.1.Comisia de Apel poate păstra hotărârea atacată, situație în care, după caz, va respinge ori va 

anula apelul. 
21.2.În caz de admitere a apelului, Comisia de Apel poate anula ori, după caz, schimba în tot sau 

în parte hotărârea apelată. 
21.3.În cazul în care se constată că, în mod greșit, Comisia Centrală de Disciplină a soluționat 

cauza fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost 
regulamentar citată, Comisia de Apel va anula hotărârea atacată şi va judeca procesul, 
evocând fondul.  

21.4.Dacă Comisia de Apel stabilește că, Comisia Centrală de Disciplină a fost necompetentă, 
iar necompetența a fost invocată în condițiile regulamentare, va anula hotărârea atacată şi 
va trimite cauza spre judecare comisiei competente ori, după caz, va respinge cererea ca 
inadmisibilă. 

 
Articolul 22. Comunicarea deciziei 
22.1.Comisia de Apel va menționa dispozitivul hotărârii pe site-ul F.R.H. și va comunica decizia 

motivată părților în termen de 10 zile de la pronunțare.  
 
Articolul 23. Hotărârile Comisiei de Apel  
23.1.Hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive si executorii de la data pronunțării acestora.  
 
Articolul 24. Completare cu alte norme 
24.1.Dispozițiile de procedură din fața Comisiei Centrale de Disciplină se aplică și în procedura 

de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul capitol. 
24.2.În cazul în care în celelalte regulamente adoptate de către F.R.H. există norme potrivnice 

prezentului regulament, se aplică cu prioritate normele din Regulamentul Disciplinar. 

Titlul II. PROCEDURA RATIFICĂRII SANCȚIUNILOR DICTATE DE CĂTRE A.J.H. 
/ A.M.H. 
 
Articolul 25. Condiții de ratificare a sancțiunilor 
25.1.În verificarea sancțiunilor pronunțate, Comisia Centrală de Disciplină a F.R.H. verifică 

dacă: 
a) Hotărârea de sancționare a fost acordată conform regulamentelor F.R.H.; 
b) Persoana a beneficiat de dreptul la apărare și/sau replică în legătură cu faptele 

sancționate, în condițiile regulamentelor F.R.H.; 
c) Hotărârea i-a fost adusă la cunoștința persoanei interesate; 

 
Articolul 26. Procedura de ratificare. Hotărârea. Calea de atac 
26.1.Comisia Centrală de disciplină analizează hotărârea de sancționare sub aspectul întrunirii 

condițiilor prevăzute la Art.26. 
26.2.În vederea analizării și verificării condițiilor prevăzute la Art. 26., Comisia Centrală de 

Disciplină poate solicita entității sancționatoare orice fel de lămurire sau înscrisuri, precum 
și audierea persoanelor în cauză. 
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26.3.Hotărârile Comisiei Centrale de disciplină sunt de: 
a) admitere a cererii de ratificare și înscrierea hotărârii în registrul de evidență sancțiuni; 
b) admitere  în parte a cererii de ratificare și înscrierea sancțiunilor admise în registrul de 

evidență sancțiuni; 
c) respingerea cererii de ratificare. 

26.4.Hotărârea Comisiei Centrale de Disciplină poate fi atacată cu apel conform procedurii 
stabilite de prezentul regulament. 

 

TITLUL III – DISPOZIȚII GENERALE 

CAPITOLUL I. Dispoziții Generale 
 
Articolul 27. Abaterea Disciplinară 
27.1.Abaterea este fapta prin care se încalcă normele de etică sportivă, de joc şi competiționale, 

de organizare şi de disciplină fiind singurul temei pentru aplicarea sancțiunii.  
27.2.Abaterea constă într-o acțiune sau inacțiune, prin care se aduc încălcări, prejudicii 

desfășurării regulamentare a activității sportive şi pentru care se impune aplicarea unor 
sancțiuni.  

 
Articolul 28. Aplicabilitatea normelor de disciplină  
28.1.Prezentul regulament disciplinar se aplică următoarelor persoane: 

a) Membrilor afiliați ai F.R.H., A.M.H., A.J.H. și oficialii acestora; 
b) Oficialilor F.R.H.; 
c) Jucătorilor; 
d) Arbitrilor; 
e) Observatorilor; 
f) Spectatorilor; 
g) Sponsorilor și finanțatorilor cluburilor, precum și oricăror persoane a căror apartenență 

la un club este de notorietate și nu a fost contestată până la momentul săvârșirii unei 
abateri; 

h) Oricărei persoane autorizate de către F.R.H., A.M.H., A.J.H.. 
 
Articolul 29. Sancțiunile disciplinare 
29.1.Sancțiunea disciplinară constituie un mijloc de educare și totodată o măsură de constrângere 

a persoanelor care au săvârșit acte de indisciplină, pentru prevenirea comiterii unor noi 
abateri și asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activității handbalistice.  

29.2.Sancțiunile disciplinare sunt următoarele:  
a) avertismentul;  
b) penalitatea pecuniară;  
c) penalitatea prin depunctare; 
d) suspendarea pentru o perioadă de timp sau un număr de jocuri;  
e) pierderea jocului cu 10-0;  
f) disputarea jocului pe teren propriu fără public;  
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g) ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu (în acest caz jocurile pot fi 
organizate în altă localitate, situată la minimum 100 km de locul de reședință, numai cu 
acordul F.R.H.), cu condiția ca distanța pe care echipa vizitatoare o va avea de parcurs 
în acest caz să nu depășească distanța pe care ar fi avut-o de parcurs către localitatea de 
reședință a echipei sancționate. 

h) excluderea din loturile naționale. 
i) neprogramarea la jocuri; 
j) retrogradarea; 
k) excluderea din activitatea handbalistică; 

 
Articolul 30. Definirea sancțiunilor disciplinare 
30.1.Avertismentul este notificarea scrisă prin care se atrage atenția persoanei care a săvârșit 

abaterea în cauză să ia măsurile necesare pentru a nu mai săvârși încălcări ale 
regulamentelor. Avertismentul poate fi acordat unei persoane o singură dată în decursul unei 
perioade de 1 an. 

30.2.Penalitatea pecuniară este sancțiunea care constă în obligația unei persoane care a săvârșit 
o abatere disciplinară de a plăti o sumă de bani în contul F.R.H.. Sportivii juniori nu vor fi 
sancționați pecuniar, pentru abaterile săvârșite în campionatele de juniori.  

30.3.Depunctarea este sancțiunea disciplinară care constă în scăderea unui număr de puncte din 
totalul celor realizate sau aferente unui campionat viitor. În urma penalizării cu depunctarea 
a unei echipe se scad punctele imediat după hotărârea definitivă a Comisiei de Disciplină 
sau, după caz, a Comisiei de Apel şi vor fi specificate în clasamentul general.  

30.4.Suspendarea reprezintă sancțiunea interzicerii participării în jocuri oficiale pentru o 
perioadă de timp stabilită în număr de jocuri oficiale sau luni. Suspendarea nu poate fi mai 
mare de 1 an. 

30.5.Pierderea jocului cu 10-0 constă în omologarea jocului cu rezultatul de 10 goluri pentru 
echipa adversă. Dacă la sfârșitul jocului respectiv diferența era mai mare de 10 goluri, se va 
menține rezultatul din teren în favoarea echipei adverse, golurile marcate de echipa 
sancționată nefiind luate în considerare. 

30.6.Disputarea jocului pe teren propriu fără public este sancțiunea prin care unui club i se 
interzice desfășurarea de jocuri oficiale cu public. Sunt autorizați să se afle în sală numai 
persoanele oficiale nominalizate pe o listă aprobată de către F.R.H.. 

30.7.Ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu este sancțiunea disciplinară, 
care are drept consecință disputarea unuia sau mai multor jocuri oficiale într-o altă localitate 
neutră, situată la minim 100 km de localitatea de reședință, numai cu acordul F.R.H.. Pentru 
jocurile echipelor de juniori, F.R.H. poate aproba disputarea jocurilor oficiale într-o altă 
localitate neutră situată la o distanță mai mică de 100 de km. În ambele cazuri, distanța pe 
care echipa vizitatoare o va avea de parcurs nu trebuie să depășească distanța pe care ar fi 
avut-o de parcurs către localitatea de reședință a echipei sancționate. 

30.8.Retrogradarea este sancțiunea ce poate fi dispusă împotriva unei echipe sau arbitrilor și 
constă în trecerea într-un nivel competițional inferior.  

30.9.Excluderea din loturile naționale  reprezintă eliminarea unui oficial sau jucător din cadrul 
loturilor naționale. 

30.10. Excluderea din activitatea handbalistică reprezintă interzicerea definitivă a persoanei 
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respective  din orice eveniment ce are legătură cu activitatea handbalistică organizate de 
către F.R.H/A.J.H./A.M.H.. 

30.11. Neprogramarea pentru jocurile următoare constă în anularea programării la jocurile 
oficiale a echipelor unui club, până la executarea obligațiilor stabilite prin hotărârea 
organului care a aplicat sancțiunea. 

CAPITOLUL II. Individualizarea și aplicarea sancțiunilor 
 
Articolul 31. Reguli generale 
31.1.Comisia competentă individualizează asupra sancțiunii fiecărei fapte disciplinare în 

conformitate cu criteriile prezentului capitol. 
 
Articolul 32. Criterii generale de individualizare a sancțiunii disciplinare 
32.1.Stabilirea sancțiunii, duratei sau cuantumului acesteia se face în raport cu gravitatea faptei 

care constituie abatere disciplinară, care se evaluează după următoarele criterii: 
a) Împrejurările și modul de comitere a abaterii disciplinare; 
b) Gravitatea rezultatului produs sau alte consecințe ale abaterii disciplinare; 
c) Motivul/scopul pentru care a fost săvârșită abaterea disciplinară; 
d) Conduita persoanei înainte, după săvârșirea abaterii disciplinare și în cursul judecății; 

 
Articolul 33.  Circumstanțe atenuante 
33.1.Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante: 

a) Abaterea a fost săvârșită sub influența unei puternice tulburări sau emoții, determinate 
de o provocare din partea victimei. În acest caz provocarea trebuie să fie produsă prin 
violență, prin atingerea gravă a demnității persoanei sau printr-o altă acțiune ilicită gravă. 

b) activitatea ireproșabilă până la comiterea abaterii disciplinare, constând printre altele și 
inexistența unor sancțiuni disciplinare anterioare; 

c) cooperarea și comportamentul sincer în fața comisiilor disciplinare; 
d) stăruința depusă de către persoană pentru a înlătura rezultatul abaterii sau a repara paguba 

pricinuită. 
 
Articolul 34. Circumstanțe agravante 
34.1.Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: 

a) Premeditarea; 
b) Comiterea abaterii prin acte de violență. Această circumstanță nu se reține în cazul 

abaterilor disciplinare care sancționează tocmai folosirea violenței; 
c) Comiterea abaterii în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau cu alte substanțe 

psihoactive. Această circumstanță nu se reține în cazul abaterilor disciplinare care 
sancționează tocmai aflarea persoanei în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau alte 
substanțe psihoactive; 

d) Comiterea abaterii din interes material; 
e) Comiterea abaterii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane 

sau bunuri; 
f) Refuzul nejustificat de a fi prezent la audierile solicitate de comisiile disciplinare; 
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g) Reaua-credință în cooperarea cu comisia disciplinară; 
h) Săvârșirea abaterii disciplinare pentru motive de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 

gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență socială/politică, avere, origine socială, 
vârstă, dizabilitate ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de persoana care 
a săvârșit abaterea drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. 
Această circumstanță nu se reține în cazul abaterilor disciplinare care sancționează 
tocmai săvârșirea faptei pentru motivele anterior menționate; 

i) Comiterea abaterii de către membrii comisiilor de specialitate ale F.R.H. sau de către 
membrii C.A. al F.R.H.. Această circumstanță nu se reține în cazul abaterilor disciplinare 
care pot fi realizate doar de către membrii comisiilor de specialitate ale F.R.H. sau de 
către membrii C.A. al F.R.H.; 

j) Cercetarea persoanei pentru mai multe abateri din prezentul regulament; 
k) Săvârșirea unei noi abateri disciplinare de către aceeași persoană ce a mai fost sancționată 

în termen de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de sancționare de către comisiile 
de disciplină. 

 
Articolul 35. Reducerea suspendării 
35.1.Persoana sancționată cu suspendarea din activitatea handbalistică poate solicita Comisiei 

Centrale de Disciplină reducerea perioadei de suspendare în următoarele cazuri: 
a) Sancțiunea privind suspendarea din activitatea handbalistică aplicată este mai mare de 

6 luni; 
b) La momentul depunerii cererii a executat cel puțin jumătate din perioada totală de 

suspendare; 
c) În perioada executării sancțiunii a cărei reducere se solicită, persoana nu a săvârșit 

abateri disciplinare. 
35.2.Cererea de reducere a suspendării trebuie să cuprindă: 

a) Numele, prenumele sau denumirea persoanei suspendate; 
b) Hotărârea prin care persoana respectivă a fost suspendată; 
c) Motivele pentru care se solicită reducerea suspendării. 

35.3.În analiza cererii de reducere a suspendării Comisia Centrală de Disciplină analizează 
următoarele elemente: 
a) Conduita persoanei în timpul executării sancțiunii suspendării; 
b) Dacă consecințele abaterii disciplinare mai există; 
c) Temeinicia motivelor pentru care se solicită reducerea suspendării. 

35.4.După analiza tuturor elementelor în cauză, Comisia Centrală de Disciplină poate: 
a) Admite cererea și dispune reducerea suspendării; 
b) Respinge cererea ca inadmisibilă sau neîntemeiată. 

35.5.Hotărârea Comisiei Centrale de Disciplină este definitivă. În situația în care Comisia 
Centrală de Disciplină respinge cererea, persoana poate introduce o nouă cerere după minim 
o lună cu condiția ca celelalte cerințe prevăzute de prezentul articol să fie îndeplinite. 

 
Articolul 36. Prescripția răspunderii disciplinare. 
36.1.Abaterile disciplinare sunt supuse unui termen de prescripție de 2 ani pentru răspunderea 

disciplinară. 
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36.2.Fac excepție de la prevederile alin. 36.1.: 
a) Situația abaterilor disciplinare pentru care se prevede un termen de prescripție special, 

prevăzut de regulamentele F.R.H.; 
b) Situația abaterilor disciplinare care fac obiectul unor fapte prevăzute de legea penală. 

În acest caz termenul de prescripție este cel prevăzut de dispozițiile penale în cauză. 
36.3.Termenul de prescripție curge după cum urmează: 

a) Din ziua în care făptuitorul a comis abaterea; 
b) Din ziua ultimului act de executare a faptei ce reprezintă abatere, în situația abaterilor 

cu caracter de continuitate; 
36.4.Prescripția este întreruptă dacă organul disciplinar începe judecata abaterii înaintea 

împlinirii termenului; 
 

TITLUL IV-  EXECUTAREA SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE 
 
Articolul 37.  Dispoziții Generale 
37.1.Hotărârile Comisiei Centrale de Disciplină sunt executorii de la data pronunțării, cu excepția 

penalității pecuniare al căror termen de plată începe să curgă de la data rămânerii definitive 
a hotărâri, cu excepția sancțiunilor reprezentate de penalități pecuniare, retrogradare, 
depunctare, excluderea din loturile naționale, excluderea din activitatea handbalistică, ce 
devin executorii la data rămânerii definitive 

37.2.Hotărârile devin definitive: 
a) La data pronunțării hotărârii de către Comisia Centrală de Disciplină, când hotărârea 

nu a fost atacată cu apel; 
b) La data soluționării cauzei de către Comisia de Apel. 

37.3.Exercitarea apelului nu suspendă executarea hotărârii, cu excepțiile prevăzute de 
regulament. 

 
Articolul 38. Punerea în executare a sancțiunii  cu penalitatea pecuniară 
38.1.Penalitatea pecuniară se plătește de către cel obligat în maxim 30 de zile de la data rămânerii 

definitive a hotărârii. 
38.2.În caz de neplată în termenul regulamentar, penalitatea pecuniară se dublează, urmând a fi 

aplicat și sancțiunile prevăzute de regulament pentru neexecutarea hotărârilor pronunțate de 
către comisiile disciplinare. 

 
Articolul 39. Punerea în executare a sancțiunii  cu depunctarea 
39.1.În cazul depunctării echipei sancționate, i se va scădea numărul de puncte din cele deja 

câștigate. Dacă numărul de puncte câștigate este mai mic decât sancțiunea aplicată, acestea 
vor fi scăzute odată cu dobândirea lor, până la momentul executării în totalitate a sancțiunii 
pronunțate, chiar dacă acest eveniment survine în sezonul următor. 

 
Articolul 40. Punerea în executare a sancțiunii  cu suspendarea 
40.1.Sancțiunea suspendării se execută începând cu primul joc oficial desfășurat după 

pronunțarea hotărârii executorii.  
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40.2.Sancțiunea de suspendare are ca efect următoarele interdicții: 
a) De a avea acces pe terenul de joc, pe culoarele de acces ale terenului sau la vestiarele 

echipelor cu ocazia desfășurării meciurilor oficiale. 
b) De a lua loc pe banca de rezerve, de a conduce echipa din incinta terenului de joc și de a 

intra în contact cu echipa în timpul meciurilor oficiale. 
40.3.Suspendarea se va efectua astfel:  

a) pentru sportivii care au drept de joc numai la o echipă, jocurilor de suspendare se referă 
la jocurile oficiale pe care le are de disputat echipa respectivă. Sportivii care se transferă 
în perioada suspendării, vor executa restul din sancțiune la noul club. 

b) pentru sportivii care au drept de joc și la alte echipe (dubla legitimare, drept de joc la 
juniori I și II, drept de joc la juniori II și III, drept de joc la echipa I-a și echipa a II-a ale 
aceluiași club sau drept de joc la echipe de juniori se cea de seniori ale aceluiași club), 
etapele de suspendare se referă la jocurile oficiale programate pentru echipa unde a 
săvârșit abaterea în ordine cronologică. Pe perioada suspendării sportivului i se retrage 
dreptul de joc la toate categoriile competiționale.  

c) pentru persoanele care au o dublă calitate (antrenor la seniori și juniori, antrenor și 
arbitru, delegat , medic, maseur s.a., la două sau mai multe echipe), etapele de suspendare 
se referă la jocurile oficiale programate pentru echipa unde a săvârșit abaterea în ordine 
cronologică. Pe perioada suspendării, oficialului i se retrage dreptul de participare la 
toate categoriile competiționale.  
Dacă jucătorul/oficialul mai are de executat etape de suspendare în sezonul următor, dar 
nu mai activează la categoria competițională unde a săvârșit abaterea, nu va avea drept 
de participare la nicio categorie competițională până la momentul scurgerii unui număr 
de jocuri oficiale programate în categoria competițională la care a fost suspendat, egal 
cu numărul de etape de suspendare rămase de executat. 

40.4.Suspendările aplicate pentru perioade determinate de timp se execută începând cu ziua 
următoare pronunțării hotărârii executorii, în conformitate cu prevederile prezentului 
articol. Cu toate acestea, sancțiunea suspendării se întrerupe pe timpul pauzei 
competiționale, perioada din suspendarea rămasă urmând a se continua începând cu primul 
joc oficial. 

 
Articolul 41. Punerea în executare a celorlalte sancțiuni  
41.1.Ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu și sancțiunea disputării jocului pe teren 

propriu fără public se execută în ordinea în care se dispută jocurile oficiale. În calculul 
acestora intră toate jocurile oficiale, indiferent de competiția națională în care activează 
echipa clubului sancționat. Prezenta sancțiune nu produce efecte asupra celorlalte echipe ale 
clubului sancționat. 

41.2.Excluderea din loturile naționale se execută începând cu data rămânerii definitive a 
hotărârii. Comisia disciplinară urmează a stabili durata excluderii. 

41.3.Echipa sancționată cu neprogramarea la jocurile oficiale este considerată ca neprezentată şi 
va pierde jocurile respective cu scorul de 10-0. Dacă într-un an competițional aceeași echipă 
nu este programată la două jocuri oficiale la seniori, respectiv trei jocuri oficiale la juniori, 
ea va fi exclusă din competiţie.  
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41.4.Retrogradarea echipei într-o competiție inferioară urmează a fi operată imediat după ce 
hotărârea de sancționare a rămas definitivă, clubul având dreptul să se înscrie începând cu 
sezonul următor în categoria competițională inferioară. Dacă retrogradare survine în 
perioada anterioară începerii competițiilor (în pauza competițională) clubul retrogradat are 
dreptul să se înscrie în categoria competițională inferioară, fără a mai nevoit să aștepte 
sezonul următor. 

41.5.Sancțiunea excluderii echipei urmează a fi realizată odată cu rămânerea definitivă, 
sancțiunea fiind aplicată pentru toate competițiile organizate de către F.R.H./A.J.H./A.M.H..  

41.6.În cazul în care în cursul desfășurării unui campionat, o echipă sau mai multe echipe se 
desființează, se retrag, sunt retrogradate sau excluse din activitatea competițională, acestea 
vor fi înlăturate din clasamentul la zi, concomitent cu: 
a) Anularea tuturor rezultatelor obținute în anul competițional respectiv, daca au participat 

la mai puțin de 50% + 1 din numărul de jocuri programate; 
b) Păstrarea rezultatelor obținute în anul competițional respectiv și interpretarea jocurilor 

rămase ca neprezentări (omologate cu 0 – 10), dacă au participat la cel puțin 50% + 1 
din numărul de jocuri programate. 
“Numărul de jocuri programate” este egal cu numărul jocurilor din tur și retur (2 X tur 
și retur la Diviziei A”). 

c) Dacă această situație intervine în timpul play-off/play-out-ului, rezultatele din sezonul 
regular se mențin, iar toate jocurile din play-off/play-out se omologhează cu rezultatul 
de 10 - 0 în favoarea fiecărei echipe adverse. 

 

TITLUL V- ABATERI DISCIPLINARE - SANCȚIUNI 

CAPITOLUL I. Sancțiuni aplicabile persoanelor fizice, altele decât jucătorii 

Secțiunea I- Sancțiuni generale  
 
Articolul 42. Dispoziții generale 
42.1.Sancțiunile disciplinare prevăzute în cadrul prezentului capitol, se aplică tuturor persoanelor 

fizice, ce se supun prezentului regulament. 
42.2.Răspunderea persoanei fizice nu exclude răspunderea clubului. 

 
Articolul 43. Comportament neregulamentar. Etica sportivă 
43.1.Fapta persoanei de a avea un comportament neregulamentar sau de natură a aduce atingere 

eticii sportive, este considerată abatere disciplinare și sancționate cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 500-1000 lei; 
b) suspendarea din activitatea handbalistică pentru o perioadă de minim 1 joc. 

43.2.Dacă comportamentul neregulamentar cuprinde: 
a) insulte, jigniri sau amenințări aduse cluburilor, echipelor, jucătorilor antrenorilor, 

suporterilor sau a celorlalți oficiali ai echipei; 
b) intrarea neautorizată în vestiarul echipei adverse, în timpul jocului, în timpul pauzei 

sau după joc; 
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c) intrarea neautorizată pe teren sau în zona echipelor, în timpul jocului, în timpul pauzei 
sau după joc; 

d) prezența la joc sub influența băuturilor alcoolice; 
Sancțiunea aplicată va fi: 

1) penalitate pecuniară cuprinsă între 500 -2.000 lei; 
2) suspendarea din activitatea handbalistică pe o perioadă de minim 2 jocuri; 

43.3.Dacă comportamentul neregulamentar cuprinde: 
a) insulte, jigniri sau amenințări aduse arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților 

F.R.H. în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc; 
b) intrarea neautorizată în vestiarul arbitrilor, înaintea jocului, în timpul jocului, în timpul 

pauzei sau după joc; 
Sancțiunea aplicată va fi: 

1) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000 -3.000 lei; 
2) suspendarea din activitatea handbalistică pe o perioadă de minim 3 jocuri. 

43.4.Dacă comportamentul neregulamentar cuprinde: 
a) bruscarea, lovirea arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților F.R.H., înaintea 

jocului, în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc; 
b) bruscarea, lovirea jucătorilor, antrenorilor, suporterilor sau a celorlalți oficiali ai 

echipei, înaintea jocului, în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc, 
Sancțiunea aplicată va fi: 

1) penalitate pecuniară cuprinsă între 2.000 -5.000 lei; 
2) suspendarea din activitatea handbalistică pe o perioadă de minim 6 jocuri; 
3) excluderea din activitatea handbalistică. 

43.5.Sancțiunile prevăzute de prezentul articol se pot cumula. 
 
Articolul 44. Instigare la fapte neregulamentare.  
44.1.Fapta persoanei, de a  instiga la nerespectarea dispozițiilor regulamentare reprezintă abatere 

disciplinară. Instigatorul este sancționat, în mod corespunzător, cu aceeași sancțiune 
prevăzută pentru fapta instigată. Instigarea neurmată de săvârșirea faptei, de către instigat, 
nu exclude sancționarea instigatorului. 

44.2.Dacă instigarea la comportamentul neregulamentar a constat în: 
a) încurajarea oricăror persoane la amenințări, injurii sau violență înainte, în timpul, în 

pauza sau după joc; 
b) încurajarea oricăror persoane la distrugerea bunurilor din interiorul incintei unde se 

desfășoară jocul, sau a bunurilor aparținând membrilor echipelor, oficialilor sau altor 
persoane participante la meci; 

c) încurajarea la orice comportament discriminatoriu, 
pe lângă sancțiunea aplicată conform alin. 44.1. se poate decide excluderea din viața 
handbalistică. 
 
Articolul 45. Comportament care afectează imaginea handbalului.  
45.1.Persoanele care se află sub incidența regulamentelor F.R.H. trebuie să se abțină de la orice 

tip de comportament care atentează sau este susceptibil să atenteze la imaginea handbalului. 
45.2.Reprezintă încălcări ale regulii prevăzute la alin. 45.1.: 
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a) Declarații cu caracter jignitor, calomnios în mass-media cu privire la arbitri, sportivi, 
antrenori sau orice oficial al cluburilor sau al F.R.H./A.J.H./A.M.H.; 

b) declarații tendențioase, nereale sau care se dovedesc a fi nereale în mass-media cu 
privire sportivi, antrenori sau orice oficial al cluburilor sau al F.R.H./A.J.H./A.M.H.; 

fiind sancționate cu: 
1) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-5.000 lei; 
2) suspendarea din activitatea sportivă pentru o perioadă de minim 1 lună. 

45.3.Sancțiunile prevăzute de prezentul articol se pot cumula. 
 
Articolul 46. Corupția și integritatea competițiilor 
46.1.Sunt considerate fapte de corupție, sau asimilate faptelor de corupție: 

a) acționarea de o manieră menită a influența derularea și/sau rezultatului unui joc sau 
competiții, în vederea obținerii unui avantaj pentru sine sau pentru altul; 

b) utilizarea sau furnizarea de informații necunoscute publicului, intrate în posesia 
persoanei în cauză datorită funcției deținute în handbal și prin care se atentează la 
integritatea unui joc sau competiții organizate de către F.R.H./A.J.H./A.M.H; 

c) solicitarea, acceptarea promisiunii sau primirii unui avantaj nejustificat în scopul 
încălcării regulamentelor F.R.H./A.J.H./A.M.H.; 

d) promisiunea, oferirea sau acordarea unor sume de bani unui jucător, antrenor sau 
oricărui oficial, în scopul obținerii unui avantaj, în mod neregulamentar; 

e) participarea direct sau indirect, prin persoane interpuse, la activități de pariuri sau alte 
activități similare care privesc jocurile organizate de către F.R.H./A.J.H./A.M.H.; 

și sunt sancționate cu: 
1) penalitate pecuniară cuprinsă între 3.000 -10.000 lei; 
2) suspendarea din activitatea sportivă pentru o perioadă de minim 6 luni; 
3) excluderea din activitatea handbalistică. 

46.2.Sancțiunile prevăzute de prezentul articol se pot cumula. 
 
Articolul 47. Inducerea în eroare a F.R.H./A.J.H./A.M.H. 
47.1.Fapta de a induce în eroare organismele F.R.H.,  prin prezentarea unor fapte neadevărate, 

înscrisuri false sau alte asemenea fapte de inducere în eroare, se sancționează cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-20.000 lei; 
b) suspendarea din activitatea handbalistică pe o perioadă de minim 10 jocuri; 

47.2.Este asimilată inducerii în eroare și contestația în urma căreia se fac remăsurări de talii de 
către F.R.H., ce ulterior se dovedește a nu fi veridică.  

47.3.Dacă fapta a constat și în producerea unor probe nereale sau falsificarea unor înscrisuri, 
aceasta se sancționează cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 3.000 -5.000 lei; 
b) suspendarea din activitatea handbalistică pe o perioadă de minim 10 jocuri; 
c) excluderea din activitatea handbalistică. 

47.4.Dacă fapta prevăzută la alin. 47.1. este reglementată în mod separat ca abatere disciplinară, 
sancțiunea aplicabilă este a acesteia din urmă. 

47.5.Sancțiunile prevăzute de prezentul articol se pot cumula. 
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Articolul 48. Acte de legitimare si transfer 
48.1.Fapta persoanei de a falsifica actele de legitimare și/sau transfer a jucătorilor se sancționează 

cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-2.000; 
b) suspendarea din activitatea handbalistică pe o perioadă de minim 10 jocuri; 
c) excluderea din viața handbalistică. 

48.2.Sancțiunile prevăzute de prezentul articol se pot cumula. 
 

Articolul 49. Refuzul sau omisiunea aplicării Hotărârii. 
49.1.Fapta de a nu respecta cele stabilite printr-o hotărâre definitivă sau executorie a unui 

organism din cadrul F.R.H./A.J.H./A.M.H., este considerată abatere disciplinară. În acest 
sens, neexecutarea totală sau parțială, in termen de 10 de zile de la data comunicării 
hotărârii, a obligațiilor stabilite, va fi sancționată cu:  
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 3.000-20.000 lei; 
b) suspendarea din activitatea handbalistică până la executarea hotărârii pentru persoanele 

fizice sau scăderea unui punct la fiecare 10 zile până la executarea hotărârii și ridicarea 
dreptului la transfer, pentru persoanele juridice; 

49.2.Prin excepție de la art. 49.1., dacă hotărârea organismului din cadrul F.R.H./A.J.H./A.M.H. 
prevede un termen de executare, hotărârea va trebui executată în cuprinsul acelui termen. 

49.3.Sancțiunile prevăzute de prezentul articol se aplică în mod cumulativ. 
49.4.În cazul în care nu sunt respectate hotărârile pronunțate în temeiul altor regulamente ale 

F.R.H. (de ex: Regulamentului privind Statutul și Transferul Jucătorului de Handbal) și 
sancțiunile disciplinare pentru nerespectarea hotărârilor sunt prevăzute în acel regulament, 
se vor aplica doar sancțiunile disciplinare stipulate în regulamentul respectiv. 

 

Secțiunea II. Sancțiuni aplicabile jucătorilor 
 
Articolul 50. Descalificarea  
50.1.Descalificarea directă a unui jucător, dictată pentru faulturi prin care se pune în pericol 

sănătatea celui faultat, conform Art. 8.5 și 8.6 din Regulamentul jocului de handbal, se 
sancționează cu:  
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 300 – 500 lei; 
b) suspendarea din activitatea competițională pentru minim 1 joc;  

50.2.Descalificarea datorată unei comportări nesportive grave sau grosolane (conform Art. 8.9 și 
Art. 8.10 din Regulamentul jocului de handbal), se sancționează cu:  
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 500 – 1500 lei; 
b) suspendarea din activitatea competițională pentru minim 2 jocuri;  

50.3.Cu excepția avertismentului, sancțiunile prevăzute la alin. 50.1.-50.2. se pot cumula.  
 
Articolul 51. Nerespectarea deciziilor oficialilor. Conduită violentă 
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51.1.Jucătorii trebuie să se abțină de la orice conduită neregulamentară în raport cu oficialii și 
celelalte persoane participante la activitatea handbalistică, înainte, în timpul, în pauza sau 
după evenimentul sportiv.  

51.2.Este considerată o încălcare a prevederilor alin. 51.1.: 
a) refuzul de a se prezenta în fața arbitrilor, observatorului sau delegatului 

F.R.H./A.J.H./A.M.H., pentru verificarea identității precum și nerespectarea celorlalte 
solicitări sau decizii ale acestora; 

b) intrarea neautorizată în vestiarul echipei adverse; 
c) insultarea, jignirea sau amenințarea jucătorilor, arbitrilor, antrenorilor, observatorului 

delegatului, a celorlalți oficiali sau a suporterilor; 
și se sancționează cu: 

1) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000 – 4.000 lei 
2) suspendare pentru minim 3 jocuri. 

51.3.Sancțiunile prevăzute la alin. 51.2. se pot cumula. 
51.4.Este considerată o încălcare gravă a prevederilor alin. 51.1. bruscarea, lovirea jucătorilor, 

antrenorilor, observatorului delegatului, a celorlalți oficiali sau a suporterilor și se 
sancționează cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 2.000 -5.000 lei; 
b) suspendarea din activitatea handbalistică pe o perioadă de minim 6 jocuri; 
c) excluderea din activitatea handbalistică. 

51.5.Cu excepția excluderii, sancțiunile se pot cumula. 
 
Articolul 52. Dopingul 
52.1.Jucătorii sunt obligați să se supună controalelor antidoping conform regulamentelor I.H.F. 

și E.H.F. și legislației naționale în vigoare. 
52.2.În situația în care: 

a) jucătorul refuză să se supună controlului antidoping; 
b) este depistat pozitiv la controlul antidoping, 

pe lângă sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare, acesta se sancționează cu o penalitate între 
3.000 și 5.000 lei. 
52.3.Sancțiunea penalității  se dispune doar dacă există o hotărâre definitivă a organismelor 

competente din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, conform legislației în vigoare. 
 
Articolul 53. Loturile naționale 
53.1.Nerespectarea dispozițiilor Regulamentului de ordine interioară al loturilor naționale de 

Handbal sau a oricăror dispoziții regulamentare ce tratează buna desfășurare a activității 
loturilor naționale, se sancționează cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-5.000 lei; 
b) suspendarea din activitatea competițională pentru o perioadă cuprinsă între 1-5 etape; 

Sancțiunile se pot cumula. 
53.2.Întârzierea nemotivată, părăsirea fără încuviințare, sau neprezentarea la convocările loturilor 

naționale, se sancționează în mod cumulativ cu: 
a) penalitate 5.000 – 20.000 lei; 
b) suspendarea din activitatea competițională între 5-8 etape; 
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53.3.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. 

53.4.Abaterea disciplinară prevăzută de prezentul articol este imprescriptibilă sub aspectul 
răspunderii și executării sancțiuni disciplinare. 

Secțiunea III- Sancțiuni aplicabile oficialilor de echipă 
 
Articolul 54. Dispoziții generale 
54.1.Sancțiunile disciplinare prevăzute de prezenta secțiune se aplică persoanelor care sunt 

înscrise în Raportul de Joc, altele decât jucătorii. 
 
Articolul 55. Comportament nesportiv  
55.1.Persoanele care sunt înscrise în Raportul de Joc, altele decât jucătorii, trebuie să se abțină 

de la orice tip de comportament care atentează sau este susceptibil să atenteze la etica și 
integritatea desfășurării activității handbalistice precum . 

55.2.Descalificarea unei persoane prevăzute la alin. 55.1. pentru atitudine sau comportament 
nesportiv, se sancționează cu: 
a) avertisment; 
b) penalitate pecuniară cuprinsă între 400-600 lei; 
c) suspendare din activitatea handbalistică pentru minim 1 joc; 

55.3.Descalificarea unei persoane prevăzute la alin. 55.1. pentru comportament nesportiv grav în 
relația cu celelalte persoane prevăzute în Raportul de joc sau cu spectatorii, se sancționează 
cu: 
a) avertisment; 
b) penalitate pecuniară cuprinsă între 600-1500 lei; 
c) suspendare din activitatea handbalistică pentru minim 1 joc; 

55.4.Descalificarea unei persoane prevăzute la alin. 55.1. pentru comportament nesportiv 
grosolan, se sancționează în mod cumulat cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 700 -2.000 lei; 
b) suspendare din activitatea handbalistică pentru minim 2 jocuri. 

55.5.Dacă faptele persoanei prevăzute la alin. 55.1. au urmărit împiedicarea generării sau 
fructificării unei șanse clare de gol, aceasta va fi sancționată în mod cumulat cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000 – 2.000 lei; 
b) suspendare din activitatea handbalistică pentru minim 5 jocuri. 

55.6.Inițierea, instigarea și determinarea echipei la o stare de non combat, încălcând astfel 
principiul de fair play în jocul de handbal, se sancționează cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 2.000-5.000 lei;   
b) suspendare din activitatea handbalistică pentru minim 5 jocuri;  
c) excluderea din activitatea handbalistică; 

55.7.Sancțiunile prevăzute la alin. 55.5. lit. a) și b) se pot cumula.   
 
Articolul 56. Refuzul de a colabora cu oficialii jocului 
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56.1.Refuzul de a pune la dispoziția oficialilor jocului date despre jucătorii contestați, despre 
jucătorii care au produs un incident, în timpul evenimentului sportiv, dar care nu au putut fi 
identificați sau refuzul de a semna luarea la cunoștință a contestațiilor, sau de a completa 
(semna) raportul de  joc, se sancționează cumulativ cu:  
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 500 – 1.000 lei;  
b) suspendarea pentru o perioadă competițională de minim 1 (una) lună.  

56.2.Refuzul de a se prezenta în fața arbitrilor, observatorului sau delegatului, pentru verificarea 
identității, se sancționează cu:  
a) penalitate intre 500 – 1500 lei;   
b) suspendarea din activitatea competițională minimum 1 etapă.  

56.3.Părăsirea băncii de rezerve și păstrarea legăturii cu propria echipă din afara spațiului de 
schimb, cu sau fără revenirea în spațiul de schimb, se sancționează cu:  
a) penalitate 300 – 1000 lei;   
b) suspendarea din activitatea competițională minimum 1 etapă.  
Sancțiunile se pot cumula. 

 
Articolul 57.  Încălcarea dispozițiilor observatorului, delegatului sau arbitrilor 
57.1.Nerespectarea dispozițiilor date de către observator, delegat sau de către arbitrii, înaintea, 

în timpul sau după încheierea evenimentului sportiv se sancționează cu: 
a) penalitate între 200 – 1.000 lei;   
b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă competițională de minim 1 (una) 

lună.  
Sancțiunile se pot cumula. 

 
Articolul 58. Înscrierea de date în Raportul de joc 
58.1.Înscrierea de către oficialii echipelor de date, fapte sau observații, în Raportul de Joc, altele 

decât cele prevăzute de regulament, se sancționează: 
a) penalitate între 1.500 – 2.000 lei;   
b) suspendare minimum 2 etape. 

58.2.Sancțiunea prevăzută la alin. 58.1. se dispune și în cazul neînscrierii de date fapte sau 
observații, în raportul de joc. 

58.3.Sancțiunile se vor cumula în mod obligatoriu.  

Capitolul II. Sancțiuni aplicabile CLUBURILOR/ASOCIAȚIILOR SPORTIVE 
	
Articolul 59. Transferul jucătorilor 
59.1.Legitimarea și transferarea jucătorilor realizată fără respectarea dispozițiilor regulamentare 

se sancționează în mod cumulativ cu: 
a) pierderea cu 10-0 a jocurilor oficiale în care au fost folosiți astfel de jucători şi jucătoare 
și depunctarea cu un punct în clasament;  

b) penalitate pecuniară între 1.500 – 3.500 lei;  
59.2.Pe lângă sancțiunile sus menționate, se va dispune anularea legitimării și transferului în 

cauză. 
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Articolul 60. Sistemul Electronic de Înregistrare 
60.1. Lipsa totală sau parțială a documentelor solicitate de F.R.H. pentru înregistrarea în S.E.I. 

se sancționează cu: 
a) avertisment; 
b) penalitate pecuniară între 1000 – 3000 lei; 
c) neînscrierea în campionat.  

60.2.Sancțiunile prevăzute la alin. 61.1. lit. b) și c) se pot cumula. 
 
Articolul 61. Prezentarea la jocurile oficiale 
61.1.Prezentarea echipelor la jocurile oficiale cu nerespectarea regulamentelor F.R.H. se 

sancționează în mod cumulativ cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 1000 -1500 lei; 
b) pierderea jocului cu 10-0; 
c) depunctarea cu un punct.  

61.2.Neprezentarea la joc, retragerea de pe teren, refuzul de a participa sau continua jocul, făcută 
cu nerespectarea regulamentelor F.R.H., la jocurile din campionatele la care participă, se 
penalizează în mod cumulativ cu:  

A. La Liga Națională:  
Ø Pentru prima neprezentare, se va dispune pierderea jocului cu 10-0 la care se adaugă 

depunctarea cu 3 puncte și o penalitate pecuniară de 10.000 lei. 
Ø Pentru a doua neprezentare, în cadrul aceleiași ediții de campionat, se va dispune 

excluderea echipei din Liga Națională și o penalitate pecuniară de  10.000 lei; 
Ø Refuzul de a participa la joc sau retragerea de pe teren se sancționează cu pierderea 

jocului cu 10 – 0, scăderea a trei puncte în clasament, 20.000 lei penalitate pecuniară și 
neînscrierea timp de 2(doi) ani in Cupele Europene; 

Ø Pentru retragerea din Liga Națională, se va dispune o penalitate pecuniară în cuantum 
de 10.000 lei, cu drept de înscriere în ultima categorie competițională pentru sezonul 
următor. 

B. La Divizia „A”: 
Ø Pentru prima neprezentare, se va dispune pierderea jocului cu 10-0 la care se adaugă 

depunctarea cu 3 puncte și o penalitate pecuniară de 3.000 lei. 
Ø Pentru a doua neprezentare, în cadrul aceleiași ediții de campionat, se va dispune 

excluderea echipei din Divizia ”A” și o penalitate pecuniară de  3.000 lei;  
Ø Refuzul de a participa la joc sau retragerea de pe teren se sancționează cu pierderea 

jocului cu 10 – 0, scăderea a trei puncte în clasament, 10.000 lei penalitate pecuniară; 
Ø Pentru retragerea din Divizia ”A”, se va dispune o penalitate pecuniară în cuantum de 

3.000 lei, și interdicția de a se înscrie în campionat pentru sezonul următor. 
C. La Super Cupa României: 

Ø Pentru neprezentarea echipei ce face parte din Liga Națională, se va dispune o    
penalitate pecuniară cu 10.000 lei. 

Ø Pentru neprezentarea echipelor ce face parte din Divizia ”A”, se va dispune o penalitate 
pecuniară cu 3.000 lei. 

Ø Refuzul de a participa la joc sau retragerea de pe teren se sancționează cu o penalitate 
pecuniară în cuantum de 20.000 lei și neînscrierea timp de 2 (doi) ani în Cupele 
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Europene. 
D. La Cupa României: 

Ø Pentru neprezentarea echipei ce face parte din Liga Națională, se va dispune o 
penalitate pecuniară cu 10.000 lei. 

Ø Pentru neprezentarea echipelor ce face parte din Divizia ”A”, se va dispune o penalitate 
pecuniară cu 3.000 lei. 

Ø Refuzul de a participa la joc sau retragerea de pe teren pentru echipele din Liga 
Națională se sancționează cu o penalitate pecuniară în cuantum de 20.000 lei și 
neînscrierea timp de 2 (doi) ani în Cupele Europene. 

Ø Refuzul de a participa la joc sau retragerea de pe teren pentru echipele din Divizia ”A” 
se sancționează cu o penalitate pecuniară în cuantum de 10.000 lei și neînscrierea timp 
de 2 (doi) ani în Cupele Europene. 

E. La juniori: 
Ø Pentru prima neprezentare, se va dispune pierderea jocului cu 10-0 la care se adaugă 

depunctarea cu 2 puncte. 
Ø Pentru a doua neprezentare, în cadrul aceleiași ediții de campionat, se va dispune 

excluderea echipei din campionat;  
Ø Refuzul de a participa la joc sau retragerea de pe teren se sancționează cu excluderea din 

campionat; 
Ø Echipele retrase sau excluse din campionat vor fi penalizate și cu 2 (două) puncte în    

campionatul următor, ce se vor aplica tuturor echipelor masculine sau feminine de juniori 
(în funcție de categoria care s-a retras sau care a fost exclusă din campionat). 

 
Articolul 62. Nerespectarea obligației de organizare a jocurilor oficiale 
62.1.Nerespectarea de către clubul organizator a dispozițiilor prevăzute în R.O.D.C.N.H. sau din 

celelalte regulamente în cauză, privind programarea și desfășurarea jocurilor oficiale,  se 
sancționează cu: 
a) Avertisment; 
b) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-20.000 lei; 
c) disputarea a minim un joc oficial, pe teren propriu, fără spectatori; 
d) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a minim unui joc oficial; 

62.2.Este considerată abatere disciplinară în sensul prezentului articol și neadaptarea măsurilor 
de siguranță sau precauție sportivă, în sensul măririi acestora în situația unor evenimente 
sau competiții cu interes ridicat. 

62.3.Sancțiunile prevăzute la alin. 62.1. lit.  b)-e) se pot cumula. Răspunderea disciplinară a 
clubului, echipei, secției de handbal, având calitatea de organizator, nu exclude răspunderea 
disciplinară a persoanei fizice vinovate de faptele prevăzute la alin. 62.1. 

62.4.Nerespectarea dispozițiilor regulamentare privind desfășurarea jocurilor oficiale, de către 
organizatorul însărcinat la acestea, constând în următoarele: 
a) neasigurarea live score ului la meciurile de Liga Națională, Cupa României, Super 

Cupa României se sancționează cu: 
1) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-20.000 lei; 
2) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a minim unui joc oficial; 
Sancțiunile se pot cumula. 
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b) neasigurarea condițiilor de exercitare a transmisiunii mass-media se sancționează cu: 
1) penalitate pecuniară conform clauzelor contractului încheiat de F.R.H. cu televiziunea 

care transmite meciul; 
c) neasigurarea unei ore de antrenament, pentru echipa oaspete, în sala în care se va 

desfășura jocul se sancționează cu: 
1) penalitate pecuniară de până la 10.000 lei; 
2) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a minim două jocuri oficiale; 
Sancțiunile se pot cumula. 
Neasigurarea unei ore de antrenament în altă sală din același oraș, în cazul în care sala 
unde se va desfășura jocul este ocupată cu o competiție oficială, se sancționează cu 
penalitate pecuniară de 3000 lei. 

d) neasigurarea înregistrării video a meciului de către clubul trecut primul în Raportul de 
joc se sancționează cu: 

1) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-20.000 lei; 
2) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a minim unui joc oficial; 
Sancțiunile se pot cumula. 

e) neasigurarea cuantumului regulamentar al biletelor pentru echipa oaspete se 
sancționează cu: 

1) penalitate pecuniară de până la 10.000 lei; 
2) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a minim două jocuri oficiale; 

f) neexecutarea dispozițiilor date de către arbitri sau reprezentantul F.R.H., în legătură cu 
desfășurarea regulamentară a evenimentului sportiv se sancționează cumulativ cu 
ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru un număr de 2 jocuri oficiale 
și o penalitate pecuniară cuprinsă între 5.000-20.000 lei. 
Sancțiunile se pot cumula. 

 
Articolul 63. Nerespectarea obligației de prezență/folosire a jucătorului român senior sub 
21 ani în competițiile naționale organizate de F.R.H.  
63.1. Nerespectarea de către clubul de Divizia A a dispozițiilor prevăzute în regulamentul de 

desfășurare al competiției, privind folosirea cel puțin a unui jucător român senior sub 21 ani 
în medie 30 de minute/meci, se sancționează cu penalitate pecuniară de 20.000 lei. 
Sancțiunea se aplică după desfășurarea tuturor meciurilor din sezonul competițional 2018 - 
2019, în urma efectuării calculului minutelor de joc, conform regulamentului de desfășurare 
al Diviziei A, masculin și feminin. 

63.2.Nerespectarea de către clubul de Ligă Națională a dispozițiilor prevăzute în regulamentul 
de desfășurare al competiției, privind existența a cel puțin unui jucător român senior sub 21 
de ani în Raportul de Joc al fiecărui meci disputat de clubul de Ligă Națională în toate 
competițiile organizate de F.R.H., se sancționează cu penalitate pecuniară astfel: 

1. Prima abatere de echipă: 5000 lei; 
2. A doua abatere a echipei: 10.000 lei; 
3. A treia abatere a echipei: 15.000 lei; 

.... 

.... 
9. A noua abatere a echipei: 45.000.lei; 
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10. A zecea abatere a echipei: 50.000 lei; 
11. Începând cu a XI-a abatere, penalitatea pecuniară va fi în cuantum de 50.000 lei 

pentru fiecare abatere. 
 
Articolul 64. Organizarea jocurilor publice amicale 
64.1.Nerespectarea condițiilor prevăzute de către R.O.D.C.N.H., sau celelalte regulamente în 

cauză, privind organizarea sau participarea la jocurile publice amicale, se sancționează cu: 
a) penalitate pecuniară între 1.000-2.000 lei; 
b) disputarea a minim un joc oficial, pe teren propriu, fără spectatori; 
c) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a minim unui joc oficial. 

64.2.Sancțiunile prevăzute la alin. 64.1. se pot cumula. 
64.3.Sancțiunea prezentului articol se aplică în situația în care fapta disciplinară nu face obiectul 

unei abateri pentru care se prevede o sancțiune mai gravă. 
 
Articolul 65.  Informarea echipei gazdă 
65.1.Neexecutarea obligațiilor de informare a echipei gazdă, de către echipa oaspete, conform 

regulamentelor de desfășurare a jocurilor oficiale, prin care se provoacă o pagubă  echipei 
gazdă se sancționează cu: 
a) avertisment; 
b) penalitate pecuniară cuprinsă între 500 -20.000 lei; 
c) disputarea a minim un joc oficial, pe teren propriu, fără spectatori; 
d) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a minim unui joc oficial. 

65.2.În situația în care obligația de informare încălcată este cea legată de neinformarea cu minim 
3 zile înaintea jocului oficial, a numărului de bilete solicitate, echipa oaspete va fi obligată 
la plata, către echipa gazdă, a contravalorii biletelor rezervate conform dispozițiilor 
regulamentare. 

 
Articolul 66. Întârzierea sau întreruperea jocului 
66.1.În situația întârzierii sau întreruperii jocului, fără respectarea dispozițiilor regulamentare, 

dar care nu a condus la neînceperea sau necontinuarea jocului, echipa în culpă va fi 
sancționată cu: 
a) penalitate între 500 – 1000 lei;   
b) pierderea jocului cu 10-0; 
c) penalizarea echipei în culpă cu 2 (puncte).  

66.2.În cazul în care nu se poate determina care a fost echipa care a determinat 
întârzierea/întreruperea jocului oficial sau dacă se dovedește o culpă comună, ambele echipe 
vor fi sancționate în conformitate cu alin. 66.1. 

 
Articolul 67.  Asistența medicală 
67.1.Nerespectarea dispozițiilor regulamentare privind asistența medicală la jocurile oficiale, se 

sancționează în mod cumulativ cu o penalitate pecuniară cuprinsă între 1000 -20.000 lei 
precum și cu pierderea jocului cu 10-0 de către echipa în cauză. 
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Articolul 68. Incidente asupra arbitrilor, observatorului, delegatului F.R.H. 
68.1.Cluburile sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor și  tuturor membrilor săi 

în ceea ce privește conduita neregulamentară a acestora în raport cu arbitri, observatorii sau 
delegații F.R.H., care împiedică buna desfășurare al jocului,  fiind în acest sens sancționate 
cu: 
a) avertisment; 
b) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000 - 5.000 lei. 

68.2.Dacă comportamentul neregulamentar cuprinde: 
a) presiuni asupra modificării rapoartelor sau altor asemenea înscrisuri oficiale, în sensul 

inserării unor date neconforme cu realitate; 
b) presiuni asupra redactării unor rapoarte suplimentare sau a altor asemenea înscrisuri 

oficiale; 
se va dispune sancționarea cu: 

a) penalitate pecuniară cuprinsă între 1000 -20000 lei; 
b) suspendarea pe o perioadă de minim 3 luni a persoanelor vinovate. 

68.3.Dacă comportamentul neregulamentar cuprinde: 
a) intrarea neautorizată în vestiarul arbitrilor, în timpul jocului, în timpul pauzei sau după 

joc; 
b) insultarea, jignirea sau amenințarea arbitrilor și/sau, observatorilor sau delegaților 

F.R.H.; 
c) bruscarea, lovirea arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților F.R.H. 

se sancționează cu  penalitate pecuniară cuprinsă între 2.500 – 6.000 lei; 
Sancțiunea aplicată clubului nu exclude sancționarea disciplinară a persoanei fizice care a 
săvârșit abaterea. 
 
Articolul 69. Incidente produse de spectatori 
69.1.Organizatorul jocului este răspunzător pentru comportamentul neregulamentar al 

spectatorilor proprii, care împiedică buna desfășurare al jocului,  fiind în acest sens 
sancționat cu: 
a) avertisment; 
b) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000 - 5.000 lei. 

69.2.Dacă comportamentul neregulamentar al spectatorilor cuprinde: 
a) amenințări, bruscări sau loviri ale arbitrilor, jucătorilor sau altor persoane oficiale; 
b) scandări sau afișarea sub orice formă de inscripții rasiste, xenofobe și jignitoare ori 

scandarea de cuvinte/expresii jignitoare/obscene; 
c) distrugerea bunurilor aflate în incinta sălii de joc; 
d) aruncări de petarde sau alte obiecte; 

organizatorul jocului va fi sancționat cu: 
1) penalitate pecuniară cuprinsă între 2.000 – 8.000 lei; 
2) disputarea a minim 2 jocuri oficiale, pe teren propriu, fără spectatori; 
3) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a minim unui joc oficial. 

69.3.Dacă, comportamentul neregulamentar al spectatorilor prevăzut la alin. 69.1. și 69.2. a dus 
la întârzieri ale jocului sau imposibilitatea acestuia de a începe, organizatorul va fi sancționat 
cu: 
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a) penalitatea pecuniară cuprinsă între 3.000 -7.000 lei; 
b) disputarea a minim 2 jocuri oficiale, pe teren propriu, fără spectatori; 
c) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu a 2 jocuri oficiale. 

69.4.Sancțiunea prevăzută la alin. 69.1.- 69.3. se aplică în mod corespunzător și clubului 
vizitator, în situația în care comportamentul aparține suporterilor proprii. 
 

Articolul 70. Asigurarea baremului pentru arbitri 
70.1.Neplata sumelor datorate arbitrilor conform hotărârilor C.A.  se sancționează în mod 

cumulat cu o penalitate pecuniară între 500 – 1.000 lei și neprogramarea la jocurile 
organizate de către F.R.H./A.J.H./A.M.H., până la achitarea sumelor. 

 
Articolul 71. Folosirea neregulamentară a jucătorilor 
71.1.Folosirea unui jucător la al III-lea joc disputat în aceeași zi se sancționează cu: 

a) pierderea jocului cu 10-0; 
b) penalizarea echipei cu 1 punct. 

71.2.Sancțiunile prevăzute la alin. 71.1. se cumulează.  
Sancțiunea aplicată clubului nu exclude sancționarea disciplinară a antrenorului.  
71.3.Folosirea unui jucător la antrenamente, jocurile amicale sau oficiale, fără respectarea 

dispozițiilor regulamentare privind legitimarea și dreptul de joc, se sancționează cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 10.000-20.000 lei; 
b) pierderea jocului cu 10-0, pentru jocurile oficiale în care a fost utilizat. 
c) penalizarea echipei în culpă cu minim 2 puncte. 

71.4.Dacă abaterea disciplinară prevăzută la art. 71.3. a fost săvârșită într-o competiție de juniori, 
cu privire la un jucător junior, sancțiunea este: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 2.000-10.000; 
b) pierderea jocului cu 10-0; 
c) penalizarea echipei în culpă cu minim 1 punct. 

71.5.Sancțiunile prevăzute la alin. 71.3. – 71.4. se pot cumula în mod corespunzător. 
 
Articolul 72. Loturile naționale 
72.1.Nerespectarea obligațiilor de a trimite jucătorii convocați la echipele naționale se 

sancționează cu  o penalitate pecuniară cuprinsă între 5.000- 20.000 lei. 
72.2.Aceeași sancțiune se aplică și în situația refuzului nejustificat de a respecta dispozițiile 

tratamentului medical fixat de către organele medicale competente ale F.R.H. în privința 
jucătorilor selecționați care se află în stare de accidentare. 

 
Articolul 73. Încălcarea eticii sportive 
73.1.Persoanele care se află sub incidența reglementărilor F.R.H. trebuie să se abțină de la orice 

tip de comportament care atentează sau este susceptibil să atenteze la integritatea 
desfășurării activității handbalistice. 

73.2.Reprezintă încălcări ale regulii prevăzute la alin. 73.1. și sunt sancționate cu excluderea din 
activitatea handbalistică: 
a) acționarea de o manieră menită a influența derularea și/sau rezultatului unui meci sau 

competiții, în vederea obținerii unui avantaj pentru sine sau pentru altul; 
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b) utilizarea sau furnizarea de informații necunoscute publicului, intrate în posesia 
persoanei în cauză datorită funcției deținute în handbal. 

 
Articolul 74. Refuzul sau omisiunea respectării dispozițiilor F.R.H. 
74.1.Nerespectarea dispozițiilor date de către F.R.H., în conformitate cu statutul și regulamentele 

în cauză, se sancționează cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-3.000 lei; 
b) penalitatea cu depunctarea echipei; 
c) retrogradarea; 
d) excluderea. 

 
Articolul 75. Nerespectarea acordurilor media ale F.R.H. 
75.1.Nerespectarea condițiilor prevăzute de regulamentele de desfășurare ale Ligii Naționale, 

Cupei României și Super Cupei României prin care se încalcă buna executare a acordurilor 
de transmitere televizată sau a celorlalte contracte media (marketing, comunicare) încheiate 
în acest scop, se sancționează cu penalitate pecuniară cuprinsă între 1.000-5000 lei. 

75.2.Refuzul nejustificat de a disputa etapa conform programării PARTENERULUI TV atrage 
după sine penalizarea echipei în cauză cu penalitate pecuniară în cuantum de 2000 Euro. 

 
Articolul 76. Refuzul sau omisiunea respectării Hotărârii. 
76.1.Clubul care nu execută obligațiile stabilite, în termen de 10 de zile de la data comunicării 

hotărârii, deși există o hotărâre a unui organism din cadrul F.R.H./A.J.H./A.M.H., va fi 
sancționată cu: 
a) penalitate pecuniară cuprinsă între 5.000-30.000 lei; 
b) retrogradarea; 
c) depunctare; 
d) neprogramare la jocuri; 
e) excluderea  

76.2.Cu excepția excluderii, sancțiunile prevăzute la alin. 76.1. se pot cumula. 
76.3.În cazul în care nu sunt respectate hotărârile pronunțate în temeiul altor regulamente ale 

F.R.H. (de ex: Regulamentului privind Statutul și Transferul Jucătorului de Handbal) și 
sancțiunile disciplinare pentru nerespectarea hotărârilor sunt prevăzute în acel regulament, 
se vor aplica doar sancțiunile disciplinare stipulate în regulamentul respectiv. 

Capitolul III. Abateri și sancțiuni aplicabile arbitrilor, observatorilor, delegaților, 
scorerilor/cronometrorilor. 

Secțiunea I. Abateri și sancțiuni aplicabile arbitrilor. 
 
Articolul 77. Competență și judecarea cauzelor.  
77.1.Cauzele in care arbitri sunt acuzați de abateri tehnice, în conducerea jocurilor, se 

soluționează de către Comisia Centrala de Arbitri, pentru arbitri din lotul național, respectiv 
de către Comisiile de arbitri județene/municipiu București, în cazul arbitrilor din loturile 
județene. În cazul in care Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) sau Comisia județeană a 
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stabilit ca prestația arbitrilor, in timpul unui joc, a fost necorespunzătoare, obligatoriu, 
propune spre ratificare Comisiei Centrale de Disciplina, respectiv Comisiei de Disciplina 
locale, o sancțiune pentru arbitrul/cuplul in cauză. 

77.2.Cauzele de natură disciplinară se soluționează de Comisia Centrala de Disciplină a F.R.H. 
sau comisiile județene, în funcție de jurisdicție. Comisiile iau măsuri de sancționare în raport 
cu gravitatea faptelor dovedite și în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

77.3.Abaterile săvârșite, în Romania, de către arbitrii din loturile naționale cu ocazia altor jocuri 
decât cele organizate de către Federația Română de Handbal, precum și cele săvârșite de 
către restul arbitrilor se judecă de către comisiile teritoriale, organizatoare ale competiției. 
Comisiile teritoriale responsabile au obligația transmiterii hotărârilor lor, in aceste cazuri, 
Comisiei Centrale de Disciplina. Sancțiunile aplicate arbitrilor din lotul național devin 
executorii numai după ratificarea lor de către Comisia Centrala de Disciplină. 

77.4.Comisia Centrală de Arbitri, judecă în primă instanță abaterile prevăzute la art. 77.1, iar 
Comisia Centrală de Disciplină ratifica sancțiunea. Aceeași procedura se aplică și dacă, la 
nivelul comisiilor teritoriale care ar trebui sa judece abaterile respective, nu există o Comisie 
de disciplină aleasă anterior producerii abaterii sau daca arbitri care au comis abaterea fac 
parte din organele alese ale AJH sau au calitatea de arbitri internaționali. 

77.5.Introducerea acțiunii disciplinare se poate fundamenta pe orice fapte legate de exercitarea 
calității de arbitru sau pe fapte care au fost săvârșite în afara activității de arbitraj sunt de 
natură să compromită prestigiul arbitrului respectiv sau a comisiilor de arbitrii. 

 
Articolul 78. Abateri și sancțiuni. 
78.1.Abaterile săvârșite de către arbitri vor fi sancționate cu: 

a) avertisment;  
b) suspendare pe timp limitat sau pentru un număr de etape;  
c) retrogradarea;  
d) excluderea din activitate. 

78.2.Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a arbitrului asupra abaterilor 
săvârșite și a consecințelor în caz de repetare. 

78.3.Suspendarea constă în interzicerea activității de arbitru pe o perioadă cuprinsă între 1-6 
etape. Pe perioada suspendării, arbitrului i se retrage dreptul de a arbitra la toate categoriile 
competiționale, până în momentul scurgerii etapelor la categoria competițională la care a 
fost suspendat.  

78.4.Retrogradarea constă în trecerea arbitrului pe timp limitat sau nelimitat dintr-o treaptă 
ierarhic superioară într-una inferioară. 

78.5.Excluderea definitivă din activitate constă în interzicerea definitivă a persoanei respectivă 
de a mai activa  ca arbitru de handbal în orice eveniment ce are legătură cu activitatea 
handbalistică organizat de către F.R.H/A.J.H./A.M.H.. 

78.6.Arbitrii de handbal au dreptul de a conduce jocuri oficiale sau amicale publice numai dacă 
sunt delegați oficial de organul competent și nu pot schimba delegările între ei fără acordul  
celor care i-au delegat. 
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Articolul 79. Abateri săvârșite înainte de începerea partidei, în pauză, sau după terminarea 
acesteia (pe terenul de joc sau în afara lui). 
79.1.Abaterile săvârșite înainte de începerea partidei, în pauza, sau după terminarea acesteia (pe 

terenul de joc sau în afara lui) se sancționează astfel: 
1. Avertisment pentru:  
a) nerespectarea fără motive temeinice a orei de începere a jocului sau a pauzei dintre 

reprize;  
b) b) întocmirea cu date greșite sau incomplete a raportului de joc atunci când fapta nu a 

produs consecințe 
2. Suspendarea pentru minim 1 (una) etapă pentru:  
a) neanunțarea indisponibilității, cu minimum 7 (șapte) zile înainte de data ședinței Comisiei 

Centrale a Arbitrilor la care se fac nominalizările pentru etapa/etapele următoare. Se 
exceptează cazurile de forță majoră;  

b) neanunțarea indisponibilității, în maxim 48 de ore de la anunțarea delegării, spre a se 
putea lua masuri de înlocuire. Se exceptează cazurile de forță majora;  

c) prezentarea pe teren cu echipamentul neîngrijit sau neregulamentar pentru conducerea 
unei partide oficiale;  

d) atitudine necorespunzătoare față de persoanele oficiale;  
e) neverificarea înainte de începerea partidei a dreptului de joc, a stării terenului și a 

instalațiilor acestuia, în conformitate cu prevederile regulamentare, atunci când se aduc 
prejudicii de orice natura bunei desfășurări a meciului sau echipelor participante;  

f) prezentarea cu întârziere la teren după ora menționată în raportul de joc sau comunicată 
oficial de F.R.H., fără ca jocul să fi început cu un alt cuplu de arbitri;  

g) tăinuirea întârzierii celuilalt arbitru/celorlalți arbitri, delegat(i) la joc, fără ca jocul să fi 
început;  

h) întocmirea greșită sau incompletă a raportului de joc atunci când omisiunea sau greșeala 
a produs urmări, fie pentru jucători sau echipe, fie că, din cauza lipsei mențiunilor sau 
datelor incomplete, comisiile F.R.H. nu au putut lua deciziile cuvenite;  

i) neîntocmirea sau întocmirea greșită a raportului suplimentar (fără menționarea tuturor 
datelor de identificare a celor implicați, fără descrierea exactă si detaliată a 
evenimentelor, fără indicarea tuturor martorilor etc.), atunci când se impune formularea 
acestuia.  

j) nepredarea raportului de joc si/sau a raportului suplimentar, la organele competente, în 
termenul stabilit de regulament; 

k) conducerea de jocuri internaționale amicale, în țară sau străinătate fără aprobarea FRH;  
l) neinformarea FRH și a Comisiei Centrale de Arbitri în termen de 3 (trei) zile de la data 

sosirii în țară asupra jocurilor internaționale, oficiale și amicale arbitrate in străinătate;  
m) neparticiparea la cursurile teoretice și practice organizate de federație, în afara situațiilor 

motivate și acceptate ca atare. 
3. Suspendarea pentru minimum 3 (trei) etape pentru:  
a) arbitrarea unui joc la care nu a fost delegat. Se exceptează cazurile de forță majoră;  
b) refuzul de a conduce o partidă la care a fost delegat, fără a putea dovedi motive temeinice 
c) neprezentarea la conducerea partidei, ori prezentarea cu întârziere la teren, după ora 

menționată în raportul de joc, și după ce jocul a început cu alți arbitri (se exceptează 
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cazurile de forţă majoră);  
d) atitudine necorespunzătoare față de organele competente de conducere (neprezentarea în 

mod nejustificat la convocarea in fata conducerii F.R. Handbal sau a comisiilor acestora, 
relatări necorespunzătoare realității, ascunderea adevărului sau alte fapte);  

e) injurii aduse colegului de cuplu sau arbitrilor scorer/cronometror înainte, în timpul sau 
după terminarea partidei; 

f) injurii sau bruscarea unui jucător sau a unor persoane oficiale din conducerea celor două 
echipe;  

g) schimbarea delegărilor cu alt/alți arbitri fără a avea acceptul organului care l-a (i- a) 
delegat;  

h) intervenții în mass-media, referitoare la meciurile arbitrate de către acesta sau de către 
colegi. 

4. Suspendarea pentru minimum 6 (șase) etape pentru:  
a) neprezentarea la conducerea partidei, iar jocul nu s-a putut desfășura sau s-a desfășurat și 

a fost arbitrat de către persoane ce nu dețin calitatea de arbitru de handbal;  
b) lovirea unui arbitru;  
c) lovirea unui jucător sau a unor persoane oficiale din conducerea echipelor participante la 

joc;  
d) arbitrul care se dovedește că a introdus în mod intenționat date nereale în raportul de joc;  
e) arbitrul care se dovedește că a omis în mod intenționat să introducă date reale în raportul 

de joc;  
f) calomnierea sub orice formă a arbitrilor a activității comisiilor și organelor de conducere 

a F.R.H.  
g) intervenții în mass-media, referitoare la meciurile arbitrate de către acesta sau de colegi, 

atunci când la jocurile respective au avut loc evenimente deosebite care sunt in curs de 
soluționare de către comisiile federale. 

 
Articolul 80. Abaterile săvârșite în timpul desfășurării partidei. 
80.1.Abaterile săvârșite în timpul desfășurării și conducerii partidei se sancționează astfel: 

1. Avertisment pentru arbitraj mediocru cu anumite greșeli evidente dar care nu pun sub 
semnul întrebării desfășurarea și rezultatul jocului. 

2. Suspendare pentru minimum 1 (una) etapă pentru:  
a) arbitrul care a dat dovadă de necunoașterea sau greșita aplicare a regulilor de joc, care 

influențează în mod negativ desfășurarea jocului, dar nu influențează câștigătoarea 
jocului;  

b) proferarea de injurii sau gesturi necuviincioase la adresa publicului, jucătorilor sau 
antrenorilor, precum și la adresa arbitrilor scorer/cronometror;  

c) arbitrul scorer/cronometror care prin semnalizările sau intervențiile sale eronate încearcă 
sa inducă în eroare arbitri principali;  

d) arbitrul scorer/cronometror care a părăsit postul sau fără încuviințarea arbitrilor, 
indiferent daca revine sau nu; 

3. Suspendarea pentru minimum 3 (trei) etape pentru:  
a) arbitrul care prin necunoașterea sau greșita aplicare a regulilor de joc şi a celorlalte 

regulamente influențează în mod direct rezultatul final al jocului;  
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b) arbitru scorer/cronometror, care se dovedește că în mod intenționat prin semnalizările sau 
intervențiile sale eronate, induce în eroare arbitrii principali. 

4. Suspendarea pentru minimum 6 (şase) etape pentru:  
a) arbitrul care nu conduce un joc pana la sfârșit, fără a putea dovedi motive temeinice;  
b) arbitrul care se dovedește că în mod intenționat favorizează una dintre echipe şi 

influențează în mod direct rezultatul final al jocului;  
c) arbitrul scorer/cronometror, care se dovedește că prin semnalizările sale favorizează, în 

mod intenționat, una dintre echipe. 
 
Articolul 81. Retrogradarea. 
81.1.Comisia Centrala a Arbitrilor (Comisiile Județene de Arbitri – în cazul arbitrilor din lotul 

județean) poate hotărî retrogradarea arbitrilor și în alte cazuri decât cele menționate în 
regulamentele F.R.H. 

 
Articolul 82. Excluderea. 

82.1.Arbitrii vor fi excluși din activitatea de arbitraj pentru: 
a) Solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale, peste drepturile oficiale, de la echipele 

arbitrate sau de la alte persoane interesate; 
b) Modificarea documentului justificativ de plată în vederea încasării în mod intenționat a 

unui barem mai mare, necuvenit legal 
c) Inițierea, participarea și instigarea (dovedite) la acțiuni care pot știrbi prestigiul organelor 

de conducere ale F.R.H. și comisiilor sale; 
d) Demisia din rândul arbitrilor, pe motiv ca a fost sancționat disciplinar; 
e) Inițierea/participarea la acte huliganice sau provocare de scandaluri repetate; 
f) Arbitrul care a suferit o condamnare penală privativă de libertate, pentru o infracțiune 

săvârșită cu intenție. 

Secțiunea a II-a. Abateri și sancțiuni aplicabile observatorilor, delegaților, 
scorerilor/cronometrorilor. 
 
Articolul 83. Suspendarea pentru minimum 2 etape sau minim două luni: 

a) Neconfirmarea în timp regulamentar a delegării se sancționează cu suspendare pentru 2-4 
etape.  

b) Acceptarea unor încălcări ale prevederilor regulamentare privind suprafața de joc, 
instalațiile anexă, marcajul terenului, porțile, plasele, iluminatul salii, spațiul de schimb și 
vestiarele echipelor, măsurile de ordine neaplicate precum si neconsemnarea acestora în 
raportul de observare, se sancționează cu suspendare 2-4 etape.  

c) Nerespectarea dispozițiilor privind accesul la vestiare, precum si la cabina arbitrilor, a 
persoanelor neautorizate se sancționează cu suspendare 2-4 etape.  

d) Întocmirea incompletă sau cu date eronate a raportului de observare, se sancționează cu 
suspendare 2-6 etape.  

e) Nepredarea sau neexpedierea raportului de observare si a celorlalte documente întocmite 
după terminarea jocului, la organele competente, in termen regulamentar, se sancționează 
cu suspendare 4-6 etape.  
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f) Prezentarea cu întârziere la sala după termenul regulamentar, in care nu este consemnată o 
culpa medicală gravă, se sancționează cu suspendare 4-8 etape.  

g) Neprezentarea la convocarea comisiilor de specialitate pentru a fi audiați in legătură cu jocul 
la care au fost delegați, fără o motivare temeinică (autentificată de organele statului, 
probleme medicale grave) se sancționează cu suspendare 4-6 etape.  

h) Omisiune a înștiințări in timp util a forului care l-a delegat cu privire la indisponibilitatea 
sa, pentru a se putea lua măsuri de înlocuire, se sancționează cu suspendare 6-8 etape.  

i) Părăsirea sălii înainte de terminarea jocului, fără un motiv întemeiat (culpă medicală, ce 
necesită internarea într-o instituție sanitară specializată) se sancționează cu suspendare 8-
10 etape.  

j) Neîndeplinirea atribuțiilor care le revin in cazul producerii unor incidente se sancționează 
cu suspendare 8-10 etape.  

k) Netrimiterea din localitatea de desfășurare a competiției, imediat după joc, a Raportului 
Suplimentar (când este cazul), se sancționează cu suspendare 8-10 etape.  

l) Neprezentarea la jocurile la care au fost delegați, excepție culpa medicală, care presupune 
internarea de urgență într-o instituție sanitară, se sancționează cu suspendare de până la 6 
luni.  

m) Lipsa de interes în pregătirea teoretică pentru calitatea de observator/delegat F.R.H., 
manifestarea de dezinteres in pregătire, și prin aceea de a nu răspunde cerințelor 
comunicatelor CCOD, se sancționează cu suspendare 6 luni, în caz de recidivă, cel în cauza 
va fi exclus din Corpul de Observatori/Delegați F.R.H.. 

n) Necunoașterea si/sau greșita aplicare a regulilor in desfășurarea unui joc, precum și in 
prelungirile acestuia, prin care se încalcă prevederile Regulamentul jocului de handbal, se 
sancționează cu suspendare minimum 6 luni.  

o) Întocmirea incompletă sau greșită a raportului suplimentar(după caz), a raportului de 
observare, a procesului verbal al Ședinței Tehnice, fapt ce a produs sancționarea sau 
nesancționarea unor echipe, cluburi, asociații, sportivi sau oficiali din cadrul acestora, 
arbitrii, se sancționează cu suspendare 6 luni.  

p) Un observator/delegat care într-o ediție de campionat primește o sancțiune de minimum 6 
luni, și mai apoi o altă sancțiune cu suspendare de minimum 2 etape, va fi exclus din Corpul 
de Observatori a F.R.H..  

q) Suspendarea poate interveni și în cazul comiterii altor abateri, neprevăzute în prezentul 
regulament, cu sancțiuni cuprinse între două etape și 8 luni. 

 
Articolul 84. Excluderea 

a) Refuzarea delegării, la anunțarea acesteia de 2 ori consecutiv sau de 3 ori alternativ, într-
o ediție de Campionat Național, fără a prezenta motive temeinice, argumentate, 
prezentând documente oficiale din partea organelor statului, atrage automat excluderea 
din Comisia Centrală de Observatori a F.R.H.  

b) Neprezentarea la joc, fără să fi anunțat indisponibilitatea survenită, fără a avea o motivare 
temeinică, (exclus culpa medicală, imposibilitatea ajungerii la joc din cauza unor 
calamitați naturale majore).  

c) Prezentarea sub influența băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate la jocul la care a 
fost delegat.  
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d) Încasarea unor sume necuvenite, solicitate sau acceptate sau acceptarea de avantaje 
materiale sau de alta natură din partea echipelor respective sau a altor persoane interesate, 
pentru a influența jocul sau rezultatul final al acestuia.  

e) Modificarea intenționată a documentelor de plată în scopul încasării unui barem mărit, 
necuvenit.  

f) Introducerea unor date eronate în chitanța pentru decontare a cheltuielilor aferente jocului 
(CNP, seria si nr. CI, adresa etc.) sau realizarea unor înțelegeri de orice altă natură privind 
încasarea unor sume diferite de cele aprobate de către F.R.H.. 

g) Introducerea unor date false în raportul de observator (raportul suplimentar), cu scopul 
de a induce în eroare forul conducător, sau de a beneficia de foloase necuvenite.  

h) Suspendare pentru minimum 6 etape în repetare, în același an competițional.  
i) Sancționarea cu suspendare mai mare de 6 luni a observatorului, printr-o hotărâre 

definitivă și irevocabilă luată de instanța disciplinară competentă, la propunerea 
membrilor CCOD.  

j) Pronunțarea unei sentințe judecătorești definitive cu caracter penal (dar nu din culpă), 
executoriu, sau cu suspendare, declararea acestuia ca persoana non grata, afilierea sau 
constituirea unui grup de crima organizată, desfășurarea de activități cu caracter terorist, 
pe teritoriul național sau a altui stat.  

k) Excluderea din activitatea handbalistică pentru alte abateri prevăzute de Regulamentul 
Disciplinar, sau pentru fapte ce nu sunt cuprinse în Statutele si Regulamentele F.R.H., dar 
care încalcă prevederile constituționale sau intră sub incidența Codului Penal.  

Titlul VI. DISPOZIȚII FINALE 
	
Articolul 85. Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament Disciplinar poate fi extins și analizat 
prin analogie cu alte cazuri asemănătoare și în funcție de principiul specificității dreptului sportiv. 
 
Articolul 86. Cauzele înregistrate pe rolul comisiilor jurisdicționale ale F.R.H. înaintea intrării 
în vigoare a acestui regulament se judecă în conformitate cu regulamentul în vigoare de la data 
înregistrării. 
 
Articolul 87. Prezentul regulament a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința 
din data de 07.08.2018 și intră în vigoare în data de 08.08.2018. 

 


