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Regulamentul de Transfer al FRHG1  

intern şi internaţional  

pentru jucătorii de hochei pe gheaţă 

 
  

Prefaţă 

 
Evidenţa legitimării şi transferarea sportivilor sunt în competenţa federaţiilor sportive 
naţionale, a ligilor profesioniste şi a asociatiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe 

ramuri de sport, potrivit statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale
2
.  

  

Regulamentul de Transfer al FRHG a fost elaborat pentru a coordona şi ghida pe 
membri afiliaţi federaţiei, în organizarea administrativă şi funcţionarea operaţională, 
privind transferul jucătorului de hochei pe gheaţă, furnizând totodată proceduri şi 
instrucţiuni echipelor şi jucătorilor privind utilizarea eficientă a procedurilor de transfer. 
 
Condiţiile pentru transferul intern al jucătorilor sunt stabilite în prezentul regulament, iar 

pentru tranferul  internaţional al jucătorilor în Regulamentul International de Transfer al 

IIHF
3
 şi au un rol cheie în responsabilităţile FRHG şi IIHF privind eligibilitatea jucătorului 

pentru participarea lui la competiţiile organizate.  
  

Vă rugăm să contactaţi FRHG direct pentru orice clarificare sau întrebări privind subiectele 
care sunt reglementate în acest regulament. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 FRGH - Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă 

2
 Legea Sportului nr. 69/2000 

3
 IIHF - Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă 
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 Art. 1. Transferul jucătorilor 

 1.1. Regulamentul de Transfer al FRHG conţine principalele reglementări privind 
modalităţile de legitimare, trasfer intern, transfer internaţional, precum şi relaţiile dintre 
membri federaţiei, clubului/structuri sportive, referitoare la acest aspect. 

1.2. Prezentul regulament respectă Regulamentul Internaţional de Transfer al 

IIHF între federaţiile naţionale, Statutul IIHF, Regulamentul de Transfer al FRHG pentru 

jucători de hochei pe gheaţă, Statutul FRHG, precum şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al FRHG.  

1.3. Prevederile Regulamentului de Transfer al FRHG se aplică tuturor 

cluburilor/structurilor sportive afiliate la FRHG, precum şi jucătorilor acestora, care 

participă la competiţiile organizate de FRHG, AJHG
4
 sau AMHGB

5
. 

 1.4. Sportivii legitimaţi se pot transfera la datele şi în condiţiile prevăzute în 

Regulamentul de Transfer al FRHG. Transferul la un alt club sportiv va fi înregistrat în 
carnetul de legitimare al jucătorului. 

1.5. Sportivii străini, care doresc să activeze în Campionatul Naţional al României, 

pot fi transferaţi conform Regulamentului Internaţional de Transfer al IIHF
6
 şi cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament. 

 1.6. Regulamentul Internaţional de Transfer al IIHF face referire la ITC
7
 (Carte 

de Transfer Internaţional). 

1.7. În cadrul acestui regulament, termenul de ‘transfer’ se referă la aprobarea 

transferului unui jucător de către FRHG sau IIHF. 

1.7.1. Termenul de ‘transfer intern’ se referă la transferul unui jucător de la un 

club sportiv membru al FRHG la altul. 

1.7.2. Termenul de ‘transfer internaţional ’ se referă la transferul unui jucător de 

la o federaţie naţională membră a IIHF la alta;  

1.7.3. Termenul de ‘sportiv/jucător ’ se aplică atât jucătorilor de sex masculin, cât 
şi celor de sex feminin. 

1.7.4. Termenul de ‘jucător străin’ se referă la un jucător care este 

membru/aparţine unei alte federaţii naţionale afiliată la IIHF. 

1.7.5. Termenul de ITC se referă la Cartea de Transfer Internaţional. 

1.7.6. Termenul club ‘posesor’ se referă la clubul sportiv care deţine dreptul de joc 
al sportivului. 

1.7.7. Termenul de club ‘beneficiar’ se referă la clubul sportiv care urmează să 
beneficieze de transferul jucătorului. 

1.7.8. Termenul ‘dreptul de joc’ se referă la dreptul de joc al sportivului la un 
club/structură sportivă. Este un drept individual acordat sportivului odată cu realizarea 
legitimării sau transferului în baza statutului de “sportiv amator” sau ”sportiv profesionist” 

de către FRHG sau IIHF. Totodată conferă sportivului/jucătorului “dreptul exclusiv”, ca 
pe o perioadă dată să-şi desfăşoare activitatea sportivă sub culorile unei singure structuri 

sportive, într-o competiţie organizată de FRHG, AJHG sau AMHGB. 

1.8. În competenţa Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă intră următoarele 
transferuri: 

- transferul jucătorului de la un club sportiv la altul; 
- transferul jucătorului de la un club sportiv la altul, pe o perioadă 

determinată/împrumut; 

                                            
4
 Asociaţiile Judeţene de Hochei pe Gheaţă 

5
 Asociaţia Municipală de Hochei pe Gheaţă Bucureşti 

6
 IIHF International Transfer Regulations 

7
 ITC – Carte de Transfer Internaţional  
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- transferul jucătorului de la un club sportiv din ţară la un club sportiv din 
străinătate; 

- transferul jucătorului de la un club sportiv din străinătate la un club sportiv din 
ţară; 

- transferul jucătorului de la o structură sportivă din cadrul AJHG sau AMHGB în 
afara judeţului/municipiului respectiv (în cazul în care sportivii solicită transferul 
la un club/structură sportivă, în afara judeţului/municipiului respectiv, transferul 

se realizează de către FRHG). 
 

Art. 2. Transferul internaţional, ITC - International Transfer Card
8
  

 2.1. Conţinutul Regulamentului Internaţional de Transfer al IIHF a fost actualizat 

în mai 2014 la Congresul anual al IIHF, care a avut loc la Minsk, Belarus. Regulamentul 

International de Transfer al IIHF din 2015 înlocuieşte orice tipărituri anterioare ale 
acestui regulament sau format electronic. 

2.2. Reglementările în materie de transferuri internaţionale ale jucătorului sunt 

specificate în Regulamentul Internaţional de Transfer al IIHF, respectiv în BYLAWS
9
-ul, 

statutul IIHF (International Player Transfers) şi reglementat de International Transfer 

Regulations.  

2.3. Este responsabilitatea FRHG şi IIHF să instituie o bună ordine la nivel 
internaţional şi naţional, să susţină disciplina şi totodată să o menţină, în privinţa 
transferurilor internaţionale ale jucătorilor, între cluburi şi jucători. 

 2.4. Jucătorii care doresc un transfer internaţional de la un club sportiv la altul, 

trebuie să obţină un ITC (Carte de Transfer Internaţional) validat/aprobat de IIHF.  

 2.5. Clubul posesor trebuie să îşi exprime în scris acordul pentru un transfer 
internaţional şi trebuie să confirme că nu există nici un motiv pentru ca jucătorul să nu 
poată fi transferat la noul club sportiv (respectiv nu are obligaţii faţă de club). 

 2.6. Un ITC (Carte de Transfer Internaţional) trebuie corect completat, semnat de 
către jucător, de fosta federaţie naţională, de noua federaţie naţională şi validată/aprobată 

de IIHF.  

2.7. Toate informaţiile de pe cartea de transfer internaţional trebuie completat în 

mod corespunzător înainte de a fi prelucrate şi aprobate de IIHF. Transferul devine valid 

după ce este confirmat de către IIHF prin fax, e-mail sau copia ITC-ului semnată de IIHF. 
De la această dată jucătorul este sub jurisdicţia noii federaţii naţionale pe durata 
transferului. 

2.8. Jucătorul care aplică pentru un transfer în baza unui ITC poate să joace pentru 

noul său club numai atunci când noua federaţie naţională a primit confirmarea ITC-ului, 

aprobat de IIHF. 

2.9. În cazul în care un jucător joacă fără un ITC aprobat de IIHF, noua federaţie 
naţională, noul club sportiv şi jucătorul trebuie să fie subiectul procedurilor disciplinare ale 

Comisiei de disciplină al IIHF şi FRHG pentru sancţiuni. Într-o astfel de situaţie clubul 

care a folosit un jucător fără ITC aprobat de IIHF va pierde cu 0-5 toate jocurile în care a 

jucat jucătorul respective şi totodată clubul va primi o amendă de 5.000 RON, iar jucătorul 

va fi suspendat până la data la care IIHF va aproba ITC-ul jucătorului.  

2.9.1. În cazul în care un jucător minor care nu are împlinită vârsta de 18 ani joacă 

fără scrisoare de aprobare LOA aprobat de IIHF, noua federaţie naţională, noul club 

sportiv şi jucătorul trebuie să fie subiectul procedurilor disciplinare ale Comisiei de 

disciplină al IIHF şi FRHG pentru sancţiuni. Într-o astfel de situaţie clubul care a folosit un 

jucător fără scrisoare de aprobare LOA aprobat de IIHF va pierde cu 0-5 toate jocurile în 

                                            
8
 Carte de Transfer Internaţional 

9
 IIHF Statutes and Bylaws 
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care a jucat jucătorul respective şi totodată clubul va primi o amendă de 3.000 RON, iar 

jucătorul va fi suspendat până la data la care IIHF va aproba LOA jucătorului.  

2.10. Regulamentele interne ale FRHG nu trebuie să fie în contradicţie cu 

Regulamentul Internaţional de Transfer al IIHF în ceea ce priveşte transferul 
internaţional.  

2.11. În principiu, orice jucător are dreptul de a efectua un transfer internaţional, cu 

condiţia ca acesta, să nu contravină Regulamentului Internaţional de Transfer al IIHF şi 
prezentului regulament.  

 2.12. Un jucător care este minor şi nu are împlinită vârsta de 18 ani se poate 

transfera de la o federaţie naţională la alta printr-o scrisoare de aprobare (LOA - Letter of 

Approval) de la fosta lui federaţie naţională. Această scrisoare de aprobare trebuie să fie 
marcate limitat sau nelimitat. Durata limitată a scrisorii de aprobare nu poate depăşi data 
de sfârşit de sezon în care jucătorul împlineşte 18 ani. 

 2.12.1. Un exemplar al scrisorii de aprobare trebuie să fie trimisă de noa federaţie 

naţională la IIHF şi la fosta federaţie naţională. Transferul devine valabil din momentul în 

care IIHF primeşte scrisoarea de aprobare completată şi semnată. 

 2.12.2. Un jucător care este minor şi nu are împlinită vârsta de 18 ani, dar a obţinut 

un transfer nelimitat de la o federaţie naţională la alta, printr-o scrisoare de aprobare 

(LOA - Letter of Approval), înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, regulamentul de 

transfer internaţional al IIHF consider respectiva scrisoarea de aprobare ca fiind un  ITC 

nelimitat.  

2.13. Un jucător care este suspendat de către IIHF sau FRHG, suspendare 

confirmată/recunoscută de IIHF şi/sau FRHG nu va putea fi transferat pe perioada 
suspendării.  

2.14. Atunci când un jucător aplică pentru un transfer internaţional, federaţia 

naţională a ţării de unde el se transferă, care va semna ITC-ul jucătorului, va trebui să se 
asigure că nu există nici un motiv pentru ca el să nu poată fi transferat la noul club sportiv. 

2.15. Un club/structură sportivă care doreşte să contracteze serviciile unui jucător 
care este sub contract cu un alt club/structură sportivă este obligat, înainte de a începe 
orice negocieri cu acel jucător, să informeze clubul său posesor în scris, privind intenţiile 
sale. Pentru nerespectarea acestui articol cei vinovaţi trebuie să fie subiectul sancţiunilor 

prevăzute în regulamentul Comisiei de Disciplină al FRHG şi va putea conduce la restricţii 

sau descalificări de la activităţile organizate de FRHG sau alte sancţiuni. 

 Art. 3. Transferul internaţional limitat sau nelimitat 

 3.1. Un jucător poate să aplice la IIHF fie pentru un transfer internaţional limitat 

sau nelimitat prin federaţia naţională. Jucătorul care solicită un transfer internaţional 

nelimitat trebuie pe lângă ITC (Cartea de Transfer Internaţional) să semneze şi 

Unlimited Transfer Card Request  (Cerere de Transfer nelimitat).   

 3.2. Dacă pe un ITC nu este specificată durata exactă a transferului, acesta va fi 

considerată ca fiind limitat şi se va termina automat pe data de 30 iunie a anul în curs, 
respective la finalul sezonului. 

 3.3. Un jucător care s-a transferat printr-un transfer limitat poate în orice moment în 
timpul acestei perioade de transfer să-şi prelungească termenul sau termenii de limitare 

sau să schimbe din limitat în nelimitat un ITC. Un jucător care îşi schimbă statutul trebuie 

să iniţieze un nou proces de transfer internaţional printr-un nou ITC. 

 3.4. Un transfer limitat restricţionează drepturile de joc al unui jucător la un club 

sportiv pe durata specificată în ITC. Cartea de Transfer International limitat, trebuie să 
specifice data la care jucătorul este transferat înapoi la fosta federaţie naţională şi nu 
trebuie să fie pentru o perioadă mai mică decât pentru care jucătorul a semnat să joace 
pentru respectivul club sportiv. 
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 3.5. Un jucător caruia i-a fost emisă o Carte de Transfer International nelimitat 

devine membru deplin al noi sale federaţii naţionale. IIHF trebuie să transmită orice 
cererea primită federaţiei naţionale în cauză. Toate transferurile internaţionale vor fi 

procesate conform Reulamentului International de Transfer al IIHF. 
 

 Art. 4. Refuzul unui transfer internaţional 

 4.1. Dacă o federaţie naţională refuză să semneze o Carte de Transfer 

International, jucătorul în cauză are dreptul de a face apel la IIHF conform 

Regulamentului International de Transfer al IIHF. 

  

 Art. 5. Taxe pentru efectuarea unui transfer internaţional 

5.1. Taxele cuvenite FRHG, IIHF şi terţei federaţii sunt stabilite în regulamentele 

IIHF şi FRHG, precum şi metodologia efectuării unui trtansfer internaţional. 

5.2. Pentru transferul internaţional (ITC - International Transfer Card), taxele sunt 
urmatoarele: 

a) 300 CHF (franci elveţieni) pentru ITC (Carte de Transfer Internaţional) pe care o 

trimite IIHF (cartea trebuie completată cu datele sportivului pe care o şi semnează. De 

asemenea, trebuie semnată, de către FRHG şi expediată federaţiei naţionale de unde 
provine sportivul/jucătorul respectiv pentru a fi contrasemnată şi trimisă spre aprobare la 

IIHF); 

b) 500 CHF (franci elveţieni) pentru federaţia naţională de unde provine 
sportivul/jucătorul respectiv (aceasta va semna cartea de transfer internaţional şi o va 

trimte mai departe la IIHF); 

 c) 100 CHF (franci elveţieni) către IIHF pentru taxa de urgenţă (aprobare prin fax 
sau e-mail);  

  d) 200 CHF (franci elveţieni) pentru administrarea şi procesarea aplicaţiei, poştă şi 

corespondenţa între IIHF, federaţia de unde provine sportivul/jucătorul respectiv şi FRHG, 
diferenţe de curs valutar; 

 5.3. Termenele de soluţionare a unui ITC (Carte de Transfer Internaţional) sunt 

specificate în Regulamentul Internaţional de Transfer al IIHF. 

5.4. Plata pentru transferul internaţonal al jucătorilor străini de către cluburile 

sportive, respectiv ITC-ul (International Transfer Card / Cartea de Transfer Internaţional) 
se face anterior datei solicitări transferului. 

 5.5. Eliberarea ITC-urilor de către FRHG pentru transferul internaţonal al jucătorilor 
străini de către cluburile sportive, se va face doar în condiţiile achitării taxei, respectiv 

echivalentul a 1.100 CHF (franci elveţieni), la cursul BNR din ziua plăţi către FRHG.  

5.6. Transferul jucătorilor străini (aceştia sunt definiţi ca jucători care sunt 

membri/aparţin unei alte federaţii naţionale afiliată la IIHF) se face în perioada de transfer 

stipulată în Regulamentul Internaţional de Transfer al IIHF, în baza următoarelor 
documente: 

a) cerere scrisă a clubului/structurii sportive care îl transferă şi semnătura 
jucătorului prin care îşi exprimă acordul şi dorinţa de a evolua în cadrul acelui 
club/structuri sportive; 

b) ITC (Cartea de Transfer Internaţional) validată/aprobată de IIHF, prin fax, e-mail 

sau copia ITC-ului semnată de IIHF; 

c) dovada achitării taxei de transfer stabilită de FRHG; 
d) dovada achitarii taxei de legitimare, viză şi carnet; 
e) contractul încheiat între club şi sportiv, după caz; 
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f) acordul clubului sportiv posesor, că nu există nici un motiv pentru ca jucătorul 
să nu poată fi transferat la noul club sportiv (nu are obligaţii faţă de club) după 
caz. 

 5.7. Perioada de transfer internaţional pentru jucătorii de hochei pe gheaţă începe 

pe data de 01 iulie anul curent şi se termină pe data de 31 decembrie a anului curent. 
  

 Art. 6. Norme privind transferul intern al unui jucător 

6.1. Prezentul regulament conţine principalele reglementări privind modalităţile de 
legitimare şi trasfer, precum şi relaţiile dintre membri federaţiei, cluburi/structuri sportive, 
referitoare la transferul intern al jucătorilor de la un club sportiv la altul. 

 6.2. Normele privind transferul intern al unui jucător respectă Regulamentul de 

Transfer al FRHG pentru jucătorii de hochei pe gheaţă, Statutul FRHG, Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, 

Transferări şi Clasificări al FRHG, precum şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al FRHG. 

 6.3. În situații excepţionale, pentru motive de interes naţional Biroul Federal poate 

aproba transferul unui sportiv/jucător care nu se află sub contract cu un club/structură 
sportivă, jucătorul fiind considerat “liber de contract”. 

6.4. Sportivii legitimaţi se pot transfera la datele şi în condiţiile prevăzute de 

Regulamentul de Transfer al FRHG. Transferul la un alt club sportiv va fi înregistrat în 
carnetul de legitimare al jucătorului. 

 6.5. Sportivii de performanţă, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile 
cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, pot fi: 

a) amatori, şi  

b) profesionişti. 

6.5.1. Sportivul amator este definit cel care pentru practicarea sportului respectiv, 
nu are relaţii contractuale de muncă cu clubul/structura sportivă la care este legitimat. 

6.5.2. Sportivul profesionist este definit cel care pentru practicarea sportului 
respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are licenţa de sportiv profesionist; 

b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă 
sau o convenţie civilă în condiţiile legii. 

6.5.3. Licenţa de sportiv profesionist se obţine în conformitate cu procedurile 
prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale. 

 6.5.4. Sportivii străini pot desfăşura activitate ca sportivi profesionişti la o structură 
sportivă din România, în baza contractului încheiat cu un club/structură sportivă în 
condiţiile legii. 

 6.5.5. Federaţiile sportive naţionale asigură organizarea evidenţei sportivilor 
profesionişti din ramura de sport respectivă. 

 6.5.6. Drepturile şi obligaţiile sportivului profesionist sunt cele prevăzute în statutele 
şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale, legislaţia în vigoare, precum şi în 
contractele sau convenţiile încheiate între părţi. 

 6.5.7. Calitatea de sportiv profesionist încetează în conformitate cu prevederile 
statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale, respectiv la încetarea 
contractului.  
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 6.5.8. Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist
10

 se 

stabilesc prin Hotărârea a Guvernului, iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului, la 
propunerea federaţiilor sportive naţionale.  

 6.5.9. Condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele 

federaţiilor sportive naţionale, cu avizul Ministerul Tineretului şi Sportului. 
6.5.4. Sportivul profesionist trebuie să încheie un contract în formă scrisă cu 

clubul/structura sportivă cu respectarea legislaţiei în domeniu, reglementărilor şi actelor 
normative aflate în vigoare şi conform legii.  

6.6. Contractele încheiate între sportivi/jucători, cluburi/structuri sportive se depun 

la federaţie spre evidenţă, înregistrare şi încadrarea sportivilor în categoria amator sau 

profesionist. 

6.7. Evidenţa sportivilor care se transferă de la un club sportiv la altul, este acel 
procedeu care contribuie la identificarea sportivului pe baza datelor de identificare, a 
documentelor prin care solicită legitimarea sa la noul club sportiv care a solicitat înscrierea 

la una din competiţiile organizate de FRHG.  

6.8. Carnetul de legitimare/licenţa jucătorului, este un document eliberat de FRHG, 
în care sunt prevederi privind datele de identificare şi dreptul de joc al sportivului la un 
club/structură sportivă.  

6.9. Dreptul de joc al jucătorului/sportivului amator sau profesionist este un drept 
individual acordat sportivului/jucătorului odată cu realizarea legitimării sau transferului. 

6.10. Viza anuală aplicată în carnetul de legitimare/licenţa jucătorului, conferă 
acestuia, “dreptul exclusiv”, ca pe o perioadă dată să-şi desfăşoare activitatea sportivă 
sub culorile unui singur clubI/structură sportivă, într-o competiţie organizată jub jurisdicţia 

FRHG. 

 6.11. FRHG îşi organizează şi conduce propriul sistem de evidenţă al transferurilor 
pe categorii de sportivi Seniori, Senioare, Tineret U20, Juniori I U18, Juniori II U16 şi 
aplică viza pe carnetul de legitimare/licenţa jucătorului pentru competiţile organizate de 

FRHG.     

 6.12. Competenţa în aprobarea şi efectuarea transferurilor interne este următoarea:  

 a) FRHG pentru sportivii care se transferă “de la” sau “la” cluburi/structuri   
 sportive care activează în Campionatele Naţionale de Seniori, Senioare,   
 Tineret U20, Juniori I U18, Juniori II U16.  

 b) FRHG pentru sportivii “de la” sau “la” cluburi/structuri sportive care activează în 

campionatele municipale organizate de AMHGB (Asociaţia Municipală de Hochei pe 
Gheaţă Bucureşti) la U14, U12 şi U10 şi care solicită transferul la cluburi/structuri sportive 
din acelaşi municipiu. În cazul în care sportivii solicită transferul la o structură sportivă, în 

afara municipiului respectiv, transferul se realizează de către FRHG.  

 c) FRHG pentru sportivii “de la” sau “la” cluburi/structuri sportive care activează în 

campionatele judeţene organizate de AJHG (Asociaţiile Judeţene de Hochei pe Gheaţă) 
şi care se transferă “de la” sau “la” cluburi, care activează în campionatele judeţene la 
U14, U12 şi U10 şi care solicită transferul la cluburi/structuri sportive din acelaşi judeţ. În 
cazul în care sportivii solicită transferul la o structură sportivă, în afara judeţului respectiv, 

transferul se realizează de către FRHG.  

                                            
10

 Sport profesionist - HOTĂRÂREA Guvernului nr. 1.186 din 24 noiembrie 2010 privind aprobarea 

practicării sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheaţă - În temeiul art.108 din Constituţia 
României, republicată, precum şi al art. 14 alin. (9) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: ARTICOL UNIC - Se 

aprobă practicarea sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheaţă. PUBLICAT în MONITORUL 

OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea I, nr. 815 din 7 decembrie 2010.    
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 6.13. AJHG şi AMHGB îşi organizează şi conduc propriul sistem de evidenţă al 

sportivilor cu legitimaţii tip FRHG pe teritoriul judeţului la categoriile de vârstă U14, U12 şi 
U10 şi aplică viza pe carnetul de legitimare/licenţa sportivului în competiţiile organizată jub 
jurisdicţia lor.  

 

 Art. 7. Procedura transferului  

 7.1. Procedura de transfer intern al jucătorului trebuie să fie pregătită mai întâi prin 
negocierea celor două cluburi în cauză, în cazul în care jucătorul este sub contract sau 
negocierea dintre noul club şi jucător, în cazul în care jucătorul nu este sub contract.  

 7.2. Pentru transferul unui jucător, noul club la care un jucător doreşte să se 
transfere trebuie să înceapă procedura de transfer prin obţinerea şi completarea cererii de 
transfer cu detaliile necesare, respectiv semnătura jucătorului, al noului club, acordul scris 
al clubului sportiv posesor (dezlegare) unde a activat jucătorul. Cererea de transfer trebuie 

trimisă la FRHG pentru aprobare. 

 7.3. Jucătorul care semnează două sau mai multe contracte cu cluburi/structure 
sportive diferite în acelaşi timp va fi suspendat 1 an (12 luni). 

 7.4. Jucătorul sub contract care doreşte să se transfere trebuie să-şi îndeplinească 
toate obligațiile contractuale la fostul său club cu care are semnat un contract. 

 7.5. Jucătorului care nu şi-a îndeplinit angajamentele şi obligațiile contractuale cu 
fostul său club, cum ar fi datorii sau nu a returnat clubului echipamentul, nu i se va aproba 

transferul de către FRHG. Cererea de transfer va fi considerată ca fiind respinsă până la 
rezolvarea litigiului. Această decizie se va lua pe baza argumentelor scrise şi a dovezilor 
furnizate de părţile implicate. 

 

Art. 8. Transferul sportivilor/jucătorilor de la o structură sportivă la alta 

 8.1. Transferul sportivilor/jucătorilor de la o structură sportivă la alta se face, numai 

în perioadele stabilite de către FRHG, în baza cererii de transfer, acordul clubului/structurii 
sportive la care doreşte să activeze jucătorul, precum şi acordul de transfer în formă 
scrisă (dezlegare) din partea clubului/structurii sportive din care face parte jucătorul. 

 8.2. Sportivii/jucătorii profesionişti trebuie să încheie în formă scrisă o convenţie 
civilă sau contract cu clubul/structura sportivă la care doreşte să se transfere.    

 8.3. Transferul jucătorilor de hochei pe gheaţă care au contracte încheiate în formă 
scrisă cu structurile sportive la care sunt legitimaţi, se va efectua numai conform 
prevederilor contractuale. 

8.4. Legat de transferul jucătorilor de hochei pe gheaţă seniori şi juniori se au în 
vedere două categorii de jucători: 

 a) jucători fără contract;  

 b) jucători cu contract. 

 8.5. Sportivii/jucătorii care nu au contracte încheiate cu o structură sportivă, sau 

perioada de contract a expirat şi nu a fost reînnoit, sunt consideraţi jucători “fără 

contract” şi pot începe negocieri cu orice club/structură sportivă, fără acordul clubului la 
care au activat. 

8.6. Sportivul/jucătorul are dreptul să depună o singură cerere de transfer în 

perioadele fixate de FRHG. 

8.7. Sportivul/jucătorul care semnează două sau mai multe cereri de transfer, în 

aceiaşi perioadă de timp, va fi suspendat timp de 6 (şase) luni din toate activităţile 

competiţionale ale FRHG. Într-o astfel de situaţie, se consideră că, sportivul este legitimat 
la structura sportivă la care a evoluat în sezonul competiţional anterior. 
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 8.8. Cererea de transfer a unui jucător suspendat de către un club/structură 

sportivă afiliată la FRHG, nu poate fi aprobată pe durata suspendării dacă FRHG a fost 
înştiinţată în scris cu privire la suspendarea jucătorului. 

 8.9. Consecinţele încălcări unui contract 

 8.9.1. Dacă un jucător este găsit vinovat de încălcarea contractului cu clubul său el 
trebuie să fie:  

 a) trimis înapoi la fostul său club, sau  

 b) trebuie să obţină o dezlegare de la fostul său club. 

 8.9.2. Orice persoană sau oficial al clubului care acţionează într-o manieră 
concepută pentru a influenţa o încălcare a contractului încheiat între un jucător şi un club 
pentru a facilita transferul jucătorului trebuie să fie supusă măsurilor disciplinare ale 

Comisiei de Disciplină al FRHG.  La disciplina sanctiuni 

 8.9.3. Se consideră că, orice club care semnează un contract cu un jucător care şi-
a încălcat contractual cu clubul său, a influenţat jucătorul pentru a comite o încălcare a 
contractului. Oricare club/structură sportivă găsită vinovată, care influenţează o încălcare 
a contractului, trebuie să fie supusă măsurilor disciplinare ale Comisiei de Disciplină al 

FRHG.  

   

 Art. 9. Transferul jucătorilor aflaţi sub contract 

 9.1. Pe perioada unui contract existent, un jucător nu trebuie să fie abordat de un 
oficial al oricarui alt club, sau de o persoană care este în legătură cu oricare alt club, în 
calitate de oficial sau sponsor cu scopul de a influenţa jucătorul să rupă/încalce contractul 
său existent şi să adere la noul club. 

 9.2. Un club/structură sportivă care doreşte să contracteze serviciile unui jucător 
care este în prezent sub contract cu un alt club/structură sportivă este obligat înainte de a 
începe orice negocieri cu acel jucător, să informeze clubul posesor în scris, privind 
intenţiile sale. Pentru nerespectarea acestui articol cei vinovaţi trebuie să fie subiectul 

sancţiunilor prevăzute în regulamentul Comisiei de Disciplina al FRHG şi va putea 

conduce la restricţii sau descalificări de la activităţile organizate de FRHG sau alte 
sancţiuni.  

 9.3. Toate cluburile/structurile sportive trebuie să respecte toate contractele 

existente şi valabile ale jucătorilor care joacă în competiţiile organizate de FRHG. 

 9.4. Pentru încălcarea articolelor din prezentul regulament, de către un 
club/structură sportivă sau un jucător, aceştia trebuie să fie subiectul sancţiunilor 

prevăzute în regulamentul Comisiei de Disciplina al FRHG. La disciplina sanctiuni 

 9.5. Contractul unui jucător poate fi reziliat:  

  a) la expirarea termenului contractului,  

  b) de comun acord, sau  

  c) în cazul în care există o clauză în contract. 

 9.6. În cazul în care sportivii/jucătorii care au contract încheiat cu un club/structură 
sportivă, iar în contract se stipulează faptul că, sportivul se poate transfera la alt 
club/structură sportivă, atunci când clubului respectiv i se achită taxa de reziliere a 
contractului, se aplică în mod obligatoriu prevederile contractului încheiat între clubul 
sportiv şi jucător, transferul fiind posibil după ce clubul sportiv care solicită transferul, face 
dovada că a achitat “taxa de reziliere a contractului”. 

 9.7. Orice prevederi contractuale prvind încetarea/reziliere înainte de termen sunt 
considerate a fi reciproc convenite. 

 9.8. Orice altă încetarea/reziliere este considerată ca o încălcare a contractului.   

 9.9. Orice încălcare a contractului trebuie tratată conform prezentului regulament şi 
a legislaţiei în vigoare. 
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9.10. Cluburile/structurile sportive la care sunt legitimaţi sportivii “amatori”  sau 

“profesionişti” şi aprobă dezlegări pentru alte cluburi sportive trebuie să negocieze şi 
suma pentru care cedează dreptul de joc şi durata dreptului de joc al sportivului care se 
transferă, inclusiv în cazul sportivilor juniori.  

9.11. La terminarea junioratului, jucătorii din cluburile sportive fără echipe de 

seniori, se pot transfera cu achitarea unei compensaţii negociate, dar nu mai mică de 500 

Euro şi dovada achitării acesteia, clubului sportiv posesor cu excepţia cazului în care, cele 
două cluburi sportive posesor şi beneficiar se înţeleg sau au negociat transferul fără 
compensaţii. Înţelegerea poate să prevadă şi transferul fără pretenţii. 

 9.12. Cuantumul sumei se negociază între cluburi/structura sportivă care cedează, 

respectiv cel care primeşte sportivul. FRHG nu are atribuţii în acest sens.  

 9.13. Un jucător poate fi transferat pe durată determinată/împrumutat pentru un 
sezon competiţional, cu condiţia ca să se ajungă la un acord de colaborare în formă scrisă 
între toate cele trei parţi în cauză (clubul posesor, jucător şi clubul beneficiar). Un transfer 
pe durată determinată/împrumut restricţionează drepturile de joc al jucătorului la clubul 
specificat pentru o anumită durată de timp, respectiv un sezon competiţional, fără drept de 
revenire în acel sezon la clubul de unde a fost împrumutat. După încheierea/terminarea 
transferului pe durată determinată/împrumut, jucătorul revine automat la fostul său club. 

 9.14. Acordul de colaborare în formă scrisă între toate cele trei parţi în cauză 

(clubul posesor, jucător şi clubul beneficiar).va fi depus la FRHG. 

 9.15. Taxa de transfer în acest caz, se achită de către clubul sportiv la care se 

transferă temporar jucătorul. După expirarea perioadei de împrumut, FRHG îi dă drept de 
joc jucătorului în cauză la clubul sportiv de la care sportivul a fost împrumutat. 

9.16. Pentru aprobarea şi efectuarea transferului intern al unui jucator de la un club 

sportiv la altul, vor fi depuse la FRHG, după caz, următoarele documente:  
a) cerere tip de transfer intern, completată şi semnată de către sportiv/jucător, acordul 

scris al clubului sportiv beneficiar la care sportivul respectiv doreşte să activeze; 
b) acordul scris al clubului sportiv posesor (dezlegare) unde a activat jucătorul;   
c) carnetul de legitimare/licenţa jucătorului;  
d) chitanţa de depunere a taxei de transfer, achitată de clubul sportiv care a solicitat 

transferul sportivului/jucătorului; 
e) actele justificative ale situaţiei, pe baza cărora se solicită transferul, după caz; 
f) contractul de sportiv “profesionist”, după caz; 
g) în cazul în care jucatorul devine sportiv cu contract la noul club sportiv, va prezenta 

contractul cu acesta (un exemplar fiind depus la FRHG) şi dovada rezilierii 
contractului anterior – în situaţia în care a existat; 

h) dispoziţia de plată efectuată conform grilei de transfer din contract – suplineşte 
dezlegarea; 

i) dovada scrisă din partea clubului sportiv posesor că jucătorul nu mai are datorii faţă 
de club (sau nu are alte obligaţii faţă de club). 

9.17. Cererile de transfer neînsoţite de actele mai sus menţionate sau nedepuse în 

termenul stabilit nu vor fi înregistrate la FRHG şi se vor returna imediat cluburilor sportive 
în cauză. 

9.18. Cazurile de excepţie se vor reanaliza de către Comisia Centrală de 
Competiţii, Transferări şi Legitimări în primă instanţă, precum şi de către Biroul Federal. 

9.19. Pentru toate categorile de sportivi – Seniori, Senioare, Tineret, Juniori I, 

Juniori II, Sperante, Copii, FRHG poate aproba transferul unui sportiv/jucător de la un 
club/structură sportivă la alta, fără acordul scris (dezlegare) al clubului sportiv la care 
jucătorul este legitimat, în următoarele situaţii: 

a) atunci când sportivul/jucătorul nu se află sub contract cu nici un club/structură 
sportivă; 
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b) atunci când sportivul/jucătorul care solicită transferul nu a participat la competiţii 

oficiale organizate de FRHG, timp de un sezon competiţional (12 luni) şi nu se află 
sub contract cu nici un club/structură sportivă; 

c) atunci când cererea de transfer priveşte un junior ai cărui părinţi îşi schimbă 
domiciliul în altă localitate, aflată la o distanţă mai mare de 25 km şi sportivul nu 
poate face naveta, urmându-şi părinţii în noua localitate de domiciliu; 

d) atunci când secţia la care sportivul/jucătorul a activat a fost desfiinţată; 
e) atunci când sportivul/jucătorul fără contract solicită un transfer în vederea 

continuării la zi a studiilor medii sau superioare, în altă localitate decât cea în care 
se află clubul sau pentru cluburile şcolare sau studenţeşti după absolvirea studiilor, 
ca urmare a angajării în altă localitate, situaţiile de mai sus trebuie dovedite cu 
acte; 

f) pentru sportivii care se transferă în condiţii de grilă. 

 9.20. Competenţa în aprobarea şi efectuarea transferurilor revine FRHG, prin 
Comisia Centrala de Competitii, Legitimări şi Transferări, iar Biroul Federal validează 
transferurile. 

9.21. Efectuarea transferurilor fără respectarea prevederilor prezentului 
regulament, atrage după sine anularea lor. 

 9.22. Una din cele trei parţi în cauză (clubul posesor, jucător şi clubul beneficiar) 
poate să conteste transferul unui sportiv/jucător la forurile superioare în drept.  

 9.22.1. Contestaţia poate fi declarată prin fax, e-mail, scrisoare sau depunere 

directă la FRHG şi va fi însoţită de taxa de contestaţie. Dovada achitării taxei de 

contestaţie se va face în termen de 48 de ore. 

 9.22.2. Contestaţiile netaxate în termen nu vor fi luate în considerare. 

 9.22.3. Nerespectarea termenului privind dovada achitării taxei de contestaţie 
anulează contestaţia, dar nu şi eventualele măsuri disciplinare ce se impun vinovaţilor.  

 9.22.4. Clubul/structura sportivă sau sportivul/jucătorul care a introdus contestaţia 

în termen şi a virat în contul FRHG contravaloarea taxei de contestaţie, sunt obligaţi să 

prezinte dovezi de susţinere a contestaţiei în termen de 48 de ore, în scris la Comisia 
Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări şi Transferări. 

 9.23. Împotriva hotărârilor comisiilor FRHG se poate introduce apel. Comisia de 

apel judecă apelurile introduse împotriva hotărârilor pronunţate de comisiile FRHG, 
precum şi de cele ale comisiilor judeţene. 

 9.23.1. Apelul poate fi declarat prin fax, e-mail, scrisoare sau depunerea directă la 

FRHG şi trebuie însoţit de o taxă de apel. În cazul în care taxa de apel nu este plătită în 

termen de 48 de ore, apelul se respinge ca netaxat. 

 9.23.2. Partea care a declarat apel trebuie să depună un memoriu în care va face o 
descriere completă a faptelor şi va expune motivele prin care apreciază hotărârea 
pronunţată ca fiind neregulamentară sau nestatutară. Apelantul poate obiecta cu privire la 
prezentarea inexactă a faptelor, aplicarea greşită sau interpretarea eronată a 
regulamentului de transfer, a legislaţiei în vigoare sau a procedurilor necorespunzătoare.  

 9.23.3. După primirea apelului, se înaintează contestatarului documentele şi 
motivele de apel, parţi adverse. Partea adverse are la dispozitie un termen de 7 zile în 
care să ofere un răspuns la apel, împreuna cu taxa de apel la contestaţie. În cazul în care 

partea adversă nu oferă un răspuns în termen de 7 zile, FRHG prin Comisia de Apel va 
lua o decizie cu privire la apel, fără argumentele părţi adverse. 
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Art. 10. Perioada de transfer intern  

10.1. Transferul intern al jucătorilor de hochei pe gheaţă Seniori, Senioare, 

Tineret U20, Juniori I U18 şi Juniori II U16 de la un club sportiv la altul, se poate efectua 

numai în perioadele de transfer stabilite de FRHG. 

10.2. Sportivii/jucătorii care au fost transferaţi pe perioade determinate/împrumut 
(respectiv un sezon competiţional) la treminarea/încheierea sezonului sunt buni legitimaţi 
pentru clubul sportiv de unde au plecat. 

 10.3. Perioada de transfer intern a jucătorilor de hochei pe gheaţă începe pe data 

de 01 iulie anul curent şi se termină pe data de 31 decembrie (acesta fiind ultima zi de 
efectuare a transferurilor interne).  

10.4. În cazul transferului sportivilor/jucătorilor autohton sau străin efectuate în 

perioada 1 iulie şi 30 noiembrie a anului în curs, FRHG percepe o taxă de transfer în 

cuantum de 300 Ron.  

10.5. În cazul transferului sportivilor/jucătorilor autohton sau străin efectuate în 

perioada 1 decembrie şi 31 decembrie a anului în curs, FRHG percepe o taxă 

suplimentară de transfer în cuantum de 1.000 Euro, la cursul BNR din ziua plăţi.  

10.6. Actele/documentele de transfer, conform Regulamentului de Transfer al 

FRHG, se depun doar în perioada de transfer. 

 

 Art. 11. Indemnizaţia de formare 

11.1. Cluburile sportive care legitimează sau transferă sportivi juniori, sunt obligaţi 
să plătească clubului sportiv care i-a crescut, o sumă care să acopere cheltuielile de 

formare a sportivului respectiv. Din această sumă 5% revine FRHG, iar 95% se virează în 
contul clubului sportiv, care l-a crescut pe junior. Plata acestei contravalori se poate face 
şi în echipament sau alte facilităţi.  

  11.2. Sumele minime care se plătesc pentru formarea şi creşterea 
sportivilor/jucătorilor, care nu se află sub contract sunt următoarele: 
- până la vârsta de 12 ani - 200 lei, înmulţit cu numărul de ani petrecuţi în  
  hocheiul pe gheaţă; 
- până la vârsta de14 ani - 400 lei, înmulţit cu numărul de ani petrecuţi în  
 hocheiul pe gheaţă; 
- până la vârsta de 16 ani - 700 lei, înmulţit cu numărul de ani petrecuţi în  
 hocheiul pe gheaţă; 
- până la vârsta de 18 ani - 800 lei, înmulţit cu numărul de ani petrecuţi în  
 hocheiul pe gheaţă; 
- peste 18 ani - 1.000 lei, înmulţit cu numărul de ani petrecuţi în  
 hocheiul pe gheaţă; 
 Sumele de mai sus se dublează în cazul în care un sportiv este component al 
lotului naţional de juniori sau de tineret. 
 Sumele se triplează în cazul în care sportivul respectiv este component al lotului 
naţional de seniori. 

  11.3. La terminarea junioratului, sportivii din cluburile sportive fără echipe de 

seniori, se pot transfera cu achitarea unei compensaţii negociate, dar nu mai mică de 500 

Euro şi dovada achitării acesteia clubului sportiv posesor. 
 

Art. 12. Grila de transfer  

12.1. Se pot transfera la grilă, sportivii aflaţi în următoarele situaţii, cu respectarea 
perioadei de transfer: 

- sportivi cu dezlegare; 
- sportivi fără dezlegare; 
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- sportivi fără contract; 
- sportivi la sfârşit de contract. 

12.2. Clubul sportiv care solicită transferul unui sportiv, trebuie să plătească 
clubului sportiv posesor, o indemnizaţie de transfer sau după caz o indemnizatie de 
formare, în cazul în care cele două cluburi sportive posesor şi beneficiar, nu se înţeleg în 
afara grilei de transferări. 

12.3. Cuantumul indemnizaţiei de transfer sau după caz, al indemnizaţiei de 
formare este în funcţie de valoarea sportivului la data solicitări transferului şi se stabileşte 
de cele două cluburi sportive prin înţelegere. Înţelegerea poate să prevadă şi transferul 
fără pretenţii. 

12.4. În caz de dezacord, cuantumul indemnizaţiei de transfer este cel prevăzut de 

FRHG, prin grila de transfer pentru jucătorii seniori din campionatul intern: 
- sportivii componenţi ai Lotului Naţional de Seniori pentru sezonul în curs 

de desfăşurare şi anterior – nivel maxim 5.000 Euro, echivalentul în lei; 
- sportivii componenţii ai Loturilor Naţionale sub 18 ani (U18) şi sub 20 ani 

(U20) pentru sezonul în curs de desfăşurare sau anterior – nivel maxim 

3.000 Euro, echivalentul în lei; 
- sportivii juniori pentru sezonul în curs de desfăşurare şi anterior – nivel 

maxim 1.000 Euro, echivalent în lei; 

 12.5. Din sumele de transfer, FRHG va beneficia de minim 10%, conform statutului 
FRHG şi Legea Sportului nr. 69/2000. 

 

Art. 13. Dispoziţii disciplinare 

 13.1. Orice încălcare a Regulamentul de Transferi al FRHG sau a Regulamentul 

International de Transfer de către membri afiliaţi ai FRHG, respectiv cluburi/structure 

sportive, conducători sau jucători, vor fi raportate Comisiei de Disciplină al FRHG pentru 
sancţiuni disciplinare. 

 13.3. Comisia de Disciplină a FRHG are dreptul de a începe o procedură de analiză 

şi să pronunţe sancţiuni împotriva oricărei părţi care este sub jurisdicţia FRHG şi a comis 

o încălcare a acestui regulament, membri afiliaţi ai FRHG, respectiv cluburi/structure 
sportive, conducători sau jucători.  

 13.4. Oricare parte considerată de către FRHG că a ridicat o obiecţie nefondată la 
un transfer poate fi prezentată Comisiei de Disciplină pentru posibile sancţiuni. 

 13.5. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate de către Comitsia de Disciplina a 

FRHG sunt:  

 a) amendă de la 1.000 – 5.000 RON; 

 b) suspendare pentru 4 – 12 etape; 

 c) suspendare 6 luni sau 1 an (12 luni); 

 d) excludere din activităţile FRHG. 
   

Art. 14. Dispoziţii finale 

14.1. Efectuarea transferurilor de jucători fără respectarea prevederilor prezentului 
regulament, atrage după sine anularea lor. 

14.2. Prezentul Regulamentul de Transfer al FRHG, intern şi internaţional, 
înlocuieşte orice alte tipărituri anterioare ale acestui regulament sau format electronic. 
 

Regulamentul de Transfer al FRHG - intern şi internaţional a fost aprobat de către 

Biroul Federal în şedinţa din data de 09.06.2016 şi va intra în vigoare, începând cu data 

de 01.09.2016. Prezentul regulament a fost aprobat de către Adunarea Generală din 

data de 09.06.2016. 


