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REGULAMENTUL de TRANSFER INTERN şi INTERNAȚIONAL  
al FRHG1 

 
  
Prefață 
 
Regulamentul de Transfer al FRHG a fost elaborat pentru a coordona şi ghida membrii 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. 
 
Regulamentul de Transfer al FRHG conţine principalele reglementări privind modalităţile de 
legitimare, trasfer intern, transfer internaţional, precum şi relaţiile dintre membrii federaţiei, 
(cluburi/structuri sportive) referitoare la acest aspect. 
 
Prezentul regulament respectă Regulamentul Internaţional de Transfer al IIHF între 
federaţiile naţionale, Statutul IIHF, precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
FRHG.  
 
Principiile transferului internațional de jucători sunt incluse în normele IIHF. Sistemul de transfer 
de jucători al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF) folosește un sistem online. 
Scopul acestui program este de a menține ordinea pe plan internațional în materie de transfer 
de jucători și de a proteja atât interesele cluburilor și echipelor, precum și ale jucătorilor de 
hochei. Sistemul de transfer online al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață este un 
serviciu ce este furnizat asociațiilor naționale membre și care joacă un rol cheie în ceea ce 
privește responsabilitățile IIHF privind eligibilitatea jucătorilor în vederea participării la 
Campionatele IIHF sau competițiile din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă. 
 
Conținutul Regulamentului internațional privind transferul IIHF a fost actualizat în urma 
Congresului Anual de la 2019, care a avut loc la Bratislava, Slovacia. Conținutul Regulamentului 
internațional de transfer al IIHF din 2020 înlocuiește toate imprimările anterioare ale acestor 
regulamente 
 
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. 
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Art. 1 Transferul jucătorilor 
 
1.1 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. 
 
1.2 Sportivii străini care doresc să activeze în Campionatele Naţionale ale României pot fi 
transferaţi conform Regulamentului Internaţional de Transfer al IIHF cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament. 
 
1.3 În cadrul acestui regulament, termenul de ‘transfer’ se referă la aprobarea transferului unui 
jucător de către FRHG, Asociație Națională (ANM) și IIHF. 
 
1.3.1 Termenul de ‘transfer intern’ se referă la transferul unui jucător de la un club sportiv 
membru al FRHG la alt club sportiv membru FRHG. 
 
1.3.2 Termenul de ‘transfer internaţional ’ se referă la transferul unui jucător de la o Asociație 
Naţională (ANM) membră a IIHF la altă Asociație Naţională (ANM) membră IIHF. 
 
1.3.3 Termenul de ‘jucător străin’ se referă la un jucător care este membru/aparţine unei alte 
Asociații Naţionale (ANM) afiliată la IIHF. 
 
1.3.4 Termenul club ‘posesor’ se referă la clubul sportiv care deţine dreptul de joc al sportivului. 
 
1.3.5 Termenul de club ‘beneficiar’ se referă la clubul sportiv care urmează să beneficieze de 
transferul jucătorului. 
 
1.3.6 Termenul ‘dreptul de joc’ se referă la dreptul de joc al sportivului la o structură sportivă. 
Este un drept individual acordat sportivului odată cu realizarea legitimării sau transferului în 
baza statutului de “sportiv amator” sau ”sportiv nonamator” 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, AJHG2 sau AMHGB3. 
 
1.4 În competenţa Federaţia Române de Hochei pe Gheaţă intră următoarele transferuri: 

a) transferul jucătorului de la un club sportiv la altul 
b) transferul jucătorului de la un club sportiv la altul, pe o perioadă determinată/împrumut 
c) transferul jucătorului de la un club sportiv din ţară la un club sportiv din străinătate 
d) transferul jucătorului de la un club sportiv din străinătate la un club sportiv din ţară 
e) 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 internațional 
 
I. Transferul internaţional conform Regulamentului de Transfer al IIHF  
 
1. Definiții 
Termenii folosiți în prezentul Regulament vor avea sensurile de mai jos: 
 
a) ”Contract”: Contractul unui jucător profesionist și/sau un acord încheiat cu scopuri educative. 

                                                 
2
 Asociaţiile Judeţene de Hochei pe Gheaţă 

3
 Asociaţia Municipală de Hochei pe Gheaţă Bucureşti 



3/19 

FRHG – COMISIA CENTRALĂ DE COMPETIȚII 
 

 
b) ”ANM Actuală” – Asociația Națională Membră (Federația Națională Membră) în care este 
jucătorul înregistrat actualmente sau, în cazul în care acesta nu este înregistrat, ANM de origine 
(domiciliu) a jucătorului. 
 
c) ”Termen limită” - șapte (7) zile de la data comunicării cererii de transfer către ANM actuală 
de către sistem, sau orice perioadă de prelungire convenită în condițiile Articolului 3.2. 
 
d) ”Acord încheiat în scopuri educative” – educație/școală de hochei/contract de hochei pe 
gheață amator (orice alte acorduri în afară de contractul de jucător profesionist de hochei). 
 
e) ”Linii directoare” – Liniile directoare ale sistemului on-line de transfer. 
 
f) ”Competiție de hochei” – o activitate de hochei desfășurată în cadru organizat ce conduce la 
desemnarea unui campion. 
 
g) ”Asociația ANM națională/de domiciliu” – Asociația din țara de origine a jucătorului sau, în 
cazul în care jucătorul a obținut un transfer pe timp nelimitat, Asociația ANM al cărei membru a 
devenit jucătorul prin perfectarea Transferului respectiv. 
 
h) ”IIHF” – Federația Internațională de Hochei pe Gheață. 
 
i) ”ANM” – Asociația Națională Membră a Federației Internaționale de Hochei pe Gheață. 
 
j) ”Noua ANM” – Asociația ANM către care un jucător solicită transferul. 
 
k) ”Organizație ne-membră” – o echipă de hochei, o ligă sau o altă organizație ce nu este 
membră a Federației Internaționale de Hochei pe Gheață. 
 
l) ”Jucător” – un jucător de hochei, fie că este vorba despre un bărbat, fie că este vorba despre 
o femeie. 
 
m) ”Contract de jucător profesionist” – un contract scris cu o durată specifică intervenit între 
un jucător de hochei și un club de hochei, semnat de către ambele părți, în conformitate cu care 
Jucătorul este recompensat și câștigă mai mult pentru activitatea sa de jucător de hochei 
(meciuri și/sau ședințe de antrenament) decât cheltuielile suportate în vederea desfășurării 
activității respective.  
 
n) ”Regulament” – prezentul Regulament de Transfer Internațional. 
 
o) ”Sistem” – Sistemul de Transferuri On-Line. 
 
p) ”Transfer”  - un Transfer Internațional. 
 
2. Informații generale 
 
2.1  Orice Jucător care dorește să participe la o Competiție de Hochei aflată sub jurisdicția unei 
Asociații Naționale (ANM) diferită de Asociația lui ANM actuală trebuie să obțină un Transfer. 
 
2.2 Toate cererile de Transfer vor fi efectuate și procesate prin intermediul Sistemului de 
Transferuri On-line și în conformitate cu procedurile prezentate în Liniile directoare. 
 
2.3 Fiecare Asociație Națională (ANM) va organiza propriile sale proceduri de Transfer intern 
prin emiterea de regulamente proprii în acest sens. Normele interne ale Asociației Naționale 
(AMN) nu trebuie să contravină regulamentelor internaționale. 
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3. Procedura de transfer internațional 
 
3.1 Asociația Națională (ANM) a oricărui club care dorește înregistrarea unui Jucător ce solicită 
efectuarea unui Transfer va trimite o cerere de Transfer on-line către Asociația Națională (ANM) 
actuală a jucătorului respectiv prin intermediul Sistemului. 
 
Aprobarea Transferului 
 
3.2 Asociația Națională (ANM) actuală a jucătorului fie va aproba, fie va refuza Transferul 
înainte de expirarea Termenului Limită. Federația Internațională de Hochei poate proceda la 
extinderea Termenului Limită, în cazul în care Federația Internațională de Hochei constată că 
cererea este întemeiată. 
 
3.3 În cazul în care Transferul nu este aprobat sau refuzat înainte de expirarea Termenului 
limită, Transferul va fi considerat aprobat în mod automat. 
 
3.4 Transferul este aprobat în mod oficial la data la care Asociația Națională (ANM ) primește 
confirmarea Transferului din partea Sistemului. Un Jucător se află sub jurisdicția noii Asociații 
naționale (ANM) cu începere de la data la care Transferul a fost aprobat. Jucătorul poate începe 
să joace la noul său club doar în momentul în care Transferul lui este aprobat și trebuie să își 
înceteze activitatea în cadrul fostului său club cu începere de la data aprobării transferului. 
 
Respingerea Transferului 
 
3.5 Asociația Națională (ANM) actuală poate refuza acordarea Transferului doar în următoarele 
situații: 
 

1) Jucătorul are deja un Contract de Jucător Profesionist cu un club din cadrul Asociației 
Naționale (ANM) actuale. 

 
2) Jucătorul care dorește să obțină Transferul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale față 

de fostul său club (toate celelalte obligații diferite de cele prevăzute la punctul 3.5.(1)). 
 

3) Jucătorul nu și-a îndeplinit obligațiile financiare față de fostul său club, precum achitarea 
datoriilor, sau nu a returnat echipamentul ce aparține clubului; sau 

 
4) există un motiv material între cele două cluburi în ceea ce privește Transferul, diferit de 

chestiunile de natură compensatorie (un exemplu de motiv material îl reprezintă 
existența unei suspendări confirmate sau a unei proceduri disiplinare aflate în derulare, 
fie la nivelul IIHF sau al Asociației Naționale (ANM) actuale, atunci când o astfel de 
suspendare este recunoscută de către IIHF). 
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În cazul în care Asociația Națională (ANM) actuală refuză Transferul pe baza oricăruia din 
motivele de mai sus, aceasta trebuie să indice în mod specific motivele refuzului, având 
totodată obligația de a încărca în Sistemul online toate probele/documentele în acest sens. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 În cazul în care Transferul este refuzat, noua Asociație Națională (ANM) va primi o notificare 
a refuzului prin intermediul Sistemului. Noua ANM are responsabilitatea de a informa noul club 
și jucătorul cu privire la acest refuz. 
 
3.7 Un jucător al cărui Transfer este refuzat poate face formula apel împotriva refuzului, 
utilizând procedura descrisă în Partea a II-a a prezentului Regulament. 
 
4. Transferuri limitate sau  nelimitate 
 
4.1 Transferurile pot fi limitate sau nelimitate. Un Transfer limitat restricționează drepturile de joc 
ale Jucătorului la o anumită ANM pentru o anumită perioadă de timp.  
 
Transferuri limitate 
 
4.2 Noul Club și Jucătorul vor negocia și vor cădea de acord asupra duratei unui Transfer 
limitat. Un Transfer limitat poate fi perfectat pentru o perioadă egală cu durata noului Contract. 
 
4.3 Există posibilitatea ca un nou Transfer să fie efectuat pentru a prelungi un Transfer limitat. 
În cazul în care, Transferul antemenționat este prelungit în conformitate cu o clauză de opțiune 
din contract, ce dă posibilitatea oricăreia din părți să prelungească durata Contractului, nu va 
mai fi percepută taxa de Transfer limitat. Un Transfer limitat poate fi prelungit o dată, în 
conformitate cu clauza  din contractul original, fără ca, în acest sens, să fie percepute taxe 
suplimentare de transfer, în conformitate cu prevederile prezentului Articol.  
 
4.4 În cazul în care un Jucător dorește să obțină un Transfer din cadrul ANM actuale într-o altă 
ANM, inclusiv în asociația lui ANM națională, în timpul perioadei lui de Transfer limitat, este 
necesară perfectarea unui nou Transfer. În cazul în care asociația ANM nu este cea națională 
din care provine Jucătorul respectiv, Transferul pe perioadă limitată trebuie aprobat atât de 

Cererea de 
Transfer 
(3 opțiuni posibile) 

(Art. 3.1) 

Aprobă Transferul 
 
(Art. 3.4) 

Nu a fost respectat 
termenul limită de 7 
zile 
(Art. 3.3) 
 
 

(Art. 3.1) 

”Refuză” 
 
(Art. 3.5) 

Transfer 
aprobat 

Transfer 
aprobat 

Transfer 
neaprobat 

Apel 
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către ANM actuală, cât și de către ANM națională. Durata noului transfer limitat trebuie să fie în 
concordanță cu durata noului contract. 
 
4.5 Un jucător care a obținut un Transfer pe perioadă limitată sau nelimitată și dorește să 
modifice transferul respectiv, din transfer pe perioadă limitată în transfer pe perioadă nelimitată, 
sau invers, trebuie să formuleze o nouă cerere de Transfer, cu excepția cazului în care cererea 
de modificare a Transferului limitat sau nelimitat este primită în termen de două luni de la 
aprobarea originalului transfer limitat sau nelimitat.  
 
Transferurile pe termen nelimitat 
 
4.6  Un Jucător care dorește să își transfere permanent drepturile de joc către o Asociație ANM 
care nu este asociația sa ANM națională, trebuie să solicite un Transfer permanent pe perioadă 
nelimitată de la noua sa ANM, precum și să întocmească un Formular de Cerere de Transfer pe 
Perioadă Nelimitată (UTR – Unlimited Transfer Request Form). După ce o astfel de cerere UTR 
este încărcată în sistem și cererea de Transfer pe perioadă nelimitată a fost aprobată, Jucătorul 
devine membru cu drepturi depline al noii ANM și orice transferuri viitoare trebuie aprobate de 
către noua lui ”ANM” națională. In Anexă se regăsește un formular UTR. 
 
Termenele Limită de Transfer 
 
4.7 Termenul Limită de Transfer pentru asociațiile din Emisfera Nordică este 23:59 (ora Europei 
Centrale) din data de 15 februarie a sezonului respectiv. Termenul limită de transfer pentru 
asociațiile din Emisfera Sudică este 23:59 (ora Europei Centrale) a zilei de 31 iulie a sezonului 
respectiv. În cazul în care, un termen limită cade într-o zi de week-end, termenul limită va 
deveni 23:59 (ora Europei Centrale) a primei zi de luni ce urmează week-end-ului respectiv. 
Federația Internațională de Hochei pe Gheață trebuie să primească aprobarea cererii de 
Transfer prin intermediul Sistemului în termenul limită de Transfer precizat. În anii în care sunt 
programate Olimpiadele de Iarnă, Federația Internațională de Hochei pe Gheață poate prelungi 
termenul limită de 15 februarie, pentru a permite mișcarea jucătorilor după ce evenimentul 
olimpic s-a  încheiat. 
 
5. Transferurile de jucători sub 18 ani 
 
5.1 Este permis transferul unui jucător sub 18 ani dintr-o Asociație Națională (ANM) într-o altă 
Asociație ANM prin intermediul Sistemului. În cazul unor Transferuri perfectate înainte ca 
jucătorul să împlinească 18 ani nu va fi percepută nicio taxă de transfer.  
 
5.2 Termenul limită indicat în articolul 4.7 nu se aplică pentru jucătorii sub 18 ani. 
 
6 Transferul unui jucător suspendat  
 
6.1 Fără a ține seama de Articolul 3.5(d) un jucător care este suspendat din liga în care joacă 
de către IIHF sau de către ANM are permisiunea de a se transfera cu condiția ca, jucătorul să 
își execute penalitatea impusă, în zile sau meciuri, de către IIHF sau de ANM, înainte să joace 
la noua ANM. 
 
6.2 IIHF va cere imediat Noi ANM să impună perioada rămasă de suspendare. 
 
6.3 IIHF poate să impună o amendă de 5.000 CHF pentru fiecare ANM care nu indică în Sistem 
(aplicație informatică de transfer internațional) că jucătorul este încă suspendat. 
 
6.4 Dacă un jucător, după ce obține un transfer iî concordanță cu Articolul 6.1, joacă in Noua 
ANM, fără a respecta sancțiunile impuse, se aplică următoarele sancțiuni: 
- IIHF va sancționa Noua ANM a jucătorului cu o amendă de 5.000 CHF, dacă aceasta avea 
cunoștință de penalitatea impusă și penalitatea era trecută în Sistem. ANM  are posibilitatea să 
facă apel la decizia IIHF, către Comisia de Disciplină, în termen de 7 zile de la decizie. 
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- Dacă jucătorul va continua să joace, speța va fi prezentată Comisiei de Disciplină din cadrul 
IIHF. Aceasta poate dispune următoarele sancțiuni: 

 ANM – amendă între minim 5.000 CHF până la maxim 150.000 CHF pentru fiecare 
meci jucat în timpul suspendării, de la intervenția Secretarului General IIHF 

 Club – Interzicerea transferurilor (în perioada de transfer) pentru minim 3 luni până la 
maxim 24 de luni. 

 Jucător – Suspendare din competițiile IIHF pentru o perioadă de minim 1 an până la 
maxim 3 ani.  

 
7 Asistența în cazul cererii de eligibilitate a jucătorului 
 
7.1 Un jucător ce doreşte să reprezinte o anumită țară într-o competiţie internaţională, dar a 
cărui eligibilitate în conformitate cu Regulile de Eligibilitate ale IIHF (Statutul 406) este neclară și 
nu poate fi confirmată prin intermediul Sistemului poate solicita IIHF să se pronunțe asupra 
eligibilității lui.  
 
7.2 Cererea înaintată de acesta trebuie să conțină următoarele documente, traduse în limba 
engleză, dacă este cazul, și conținând semnăturile originale, datele  și ștampilele în original: 
 

 O declarație semnată din partea ANM a țării pentru care dorește să concureze jucătorul 
respectiv, confirmând participarea jucătorului și specificând datele exacte ale participării 
acestuia; 

 O Declarație semnată emisă de orice altă asociație ANM din partea căreia IIHF 
consideră necesar să primească lămuriri, prin care se confirmă faptul că jucătorul nu a 
activat la niciun club în cadrul asociației ANM respective în perioada aflată în discuție (o 
asociație ANM are la dispoziție șapte zile pentru a furniza Declarația respectivă unei alte 
asociații ANM ce solicită o astfel de declarație); 

 Dovada valabilă a reședinței pentru perioada în chestiune; 

 Foile de joc aprobate pentru perioada în chestiune; și 

 Orice alte documente solicitate de către IIHF pentru o anumită cerere. 
 
7.3 Orice cerere de eligibilitate trebuie depusă prin Sistem cu cel puțin patru săptămâni înainte 
de competiția în care Jucătorul dorește să concureze. 
 
8 Transferul jucătorilor aflați sub contract 
 
8.1 Toate Asociațiile Naționale (ANM), ligile acestora și cluburile membre trebuie să respecte 
toate Contractele valabile existente ale Jucătorilor ce evoluează în alte asociații ANM și 
organizații care nu sunt membre.  
 
8.2 Un club care dorește să își asigure serviciile unui jucător care este prezent în baza unui 
contract de jucător profesionist în cadrul unui club dintr-o altă asociație ANM sau Organizație 
nemembră are obligația ca, înainte de a demara orice negocieri cu Jucătorul respectiv, să 
informeze clubul la care evoluează acesta în scris cu privire la intenția sa și să obțină acordul 
scris al clubului respectiv de a negocia cu jucătorul în cauză.  
 
8.3 Un Jucător poate fi transferat în perioada sa contractuală din asociația ANM actuală într-o 
altă asociație ANM pentru o perioadă limitată de timp, cu condiția ca părțile interesate să ajungă 
la un acord în acest sens (clubul ce acordă permisiunea de plecare, jucătorul și clubul la care 
jucătorul urmează să evolueze), și este nevoie de aprobarea unui Transfer pentru o perioadă 
limitată. În decursul perioadei unui astfel de Transfer pe durată limitată, jucătorul va fi sub 
jurisdicția noii asociații ANM. După expirarea Transferului pe o perioadă limitată, Jucătorul se va 
întoarce la fostul său club și va continua să își îndeplinească obligațiile contractuale față de 
acesta. În acest caz, se va aplica procedura de Transfer prezentată la Articolul 3 și Articolul 4.4. 
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Exercitarea de influență în sensul încălcării contractului 
 
8.4 În perioada derulării unui Contract de Jucător Profesionist, este interzisă abordarea unui 
jucător de către un reprezentant oficial al unui alt club sau al unei alte ligi, sau de către orice 
altă persoană ce acționează în numele oricărui alt club sau oricărei alte ligi ce este membră a 
unei alte asociații ANM sau a unei organizații nemembre, cu scopul de a-l determina pe 
jucătorul respectiv să își încalce Contractul de Jucător Profesionist actual și de a deveni 
jucătorul unui alt club sau al unei alte ligi. 
 
8.5 Orice încălcare a prevederilor Articolelor 8.1 la 8.4 va fi reclamată la Comisia Disciplinară a 
Federației Internaționale de Hochei și poate duce la restricții sau la descalificarea din activitățile 
IIHF sau la alte sancțiuni, conform prevederilor Articolului 2. din Partea a II-a a prezentului 
Regulament. 
 
8.6 În cazul în care un jucător este sub Contract de Jucător Profesionist încheiat cu o 
organizație nemembră, responsabilitatea de a semnala Federației Internaționale de Hochei 
orice posibilă încălcare a Articolului 8 sau Articolului 9 revine asociației ANM din țara în care 
funcționează respectiva organizație nemembră. În cazul primirii unei astfel de notificări din 
partea oricărei asociații ANM, Federația Internațională de Hochei va ancheta neregularitatea 
reclamată și va decide care sunt măsurile ce trebuie luate.  
 
Vârsta legală la care un jucător poate încheia un contract  
 
8.7 În ceea ce privește procedurile de transfer ale Federației Internaționale de Hochei pe 
Gheață, cu excepția cazului în care legislația națională nu prevede altfel, federația va considera 
că vârsta de 18 ani este  vârsta la care un jucător devine major și poate semna un Contract în 
nume propriu. 
 
 
9. Transferul în cadrul unor Organizații nemembre 
 
9.1 Transferurile jucătorilor în cadrul unor organizații nemembre ce au un acord de transfer cu 
Federația Internațională de Hochei pe Gheață vor fi perfectate în conformitate cu condițiile 
specificate în acordul respectiv. 
 
9.2 Orice jucător ce evoluează în Asociația sa ANM actuală în baza unui transfer pe durată 
limitată și care pleacă din ANM respectivă pentru a juca într-o organizație nemembră iar apoi 
dorește să revină și să joace în orice ANM poate face acest lucru doar dacă obține un Transfer 
aprobat de către asociația sa ANM actuală în momentul în care a plecat pentru a evolua la 
organizația nemembră și de către asociația sa ANM națională.  
 
9.3 Cu excepția împrejurării descrise la Articolul 9.2 de mai sus, în cazul în care un jucător 
dorește să revină dintr-o organizație nemembră și să joace în orice asociație ANM diferită de 
asociația lui ANM originară, această nouă asociație ANM trebuie să solicite transferul, iar 
asociația ANM de origine a jucătorului trebuie fie să aprobe, fie să refuze această cerere. 
 
9.4 În cazul în care un jucător dorește să revină dintr-o organizație nemembră și să joace în 
cadrul asociației sale ANM originare, iar Articolul 9.2 nu se aplică, nu este necesară efectuarea 
unui Transfer. 
 
Liga de Hochei Națională (National Hockey League - NHL) și Liga de Hochei Amerciană 
(American Hockey League- AHL) 
 
9.5 În pofida oricărora din prevederile Articolelor 9.2 la 9.4, în cazul în care organizația 
nemembră din care Jucătorul dorește să revină este fie NHL sau AHL, se vor aplica 
următoarele prevederi: 
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a) dacă jucătorul dorește să joace în asociația lui ANM de origine, acea asociație ANM de 
origine trebuie să solicite transferul, care va fi fie refuzat, fie acceptat de către ANM în 
cadrul căreia se află localizată echipa NHL/AHL; 

b) în cazul în care jucătorul dorește să joace în orice ANM diferită de a Asociația sa ANM 
de origine, respectiva ANM trebuie să solicite transferul, care va fi fie aprobat, fie refuzat 
de către ANM de origine a jucătorului și de către asociația ANM în care se găsește 
echipa NHL/AHL. În cazul în care asociația de origine a jucătorului este Hockey Canada 
sau USA Hockey, este necesară obținerea aprobării doar din partea ANM de origine. 

 
Jurisdicție 
 
9.6 În scopul clarificării, orice jucător care dorește să se transfere dintr-o organizație nemembră 
într-o ANM va trebui să se supună Actului Constitutiv și Statutului Federației Internaționale de 
Hochei pe Gheață în cazul în care Transferul este aprobat. Prin urmare, prezentul Regulament, 
inclusiv orice sancțiuni, se va aplica în cazul Transferului oricărui astfel de jucător. 
 
10 Turnee demonstrative 
 
10.1 Cu acordul scris de la actuala ANM, un jucător poate participa la Meciuri demonstrative   
într-o perioadă specificată de timp care nu va depăși 15 zile de la primul meci. 
 
10.2 În cazul în care perioada depășește 15 zile este necesar un nou acord. 
 
10.3 În timpul perioadei, Jucătorul este sub juristicția ANM-ului unde joacă și se supune 
procedurilor disciplinare ale acestui ANM. Dacă Jucătorul este suspendat pentru o acțiune din 
această perioadă, iar penalitatea primită depășește perioada demonstrativă, Jucătorul trebuie 
să ispășească perioada rămasă la Actualul ANM. ANM-ul cu jurisdicție disciplinară va notifica 
ANM Actual despre orice suspendări.   
 
11 Taxe de transfer 
 
11.1 Consiliul Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF) va stabili toate taxele ce 
trebuie achitate pentru serviciile prestate în vederea perfectării unui Transfer. Taxele de 
Transfer vor fi indicate în capitolul Linii directoare. 
 
11.2 O taxă pentru servicii de transfer reflectă costurile legate de perfectarea Transferului. 
Asociația ANM actuală nu poate percepe o taxă de transfer mai mare de 300,00 CHF (franci 
elvețieni) pentru aprobarea unui Transfer.   
 
11.3 Noua ANM nu va percepe o taxă pentru Transfer. În cazul in care Noua ANM va percepe o 
taxă de înregistrare/licențiere pentru un Jucător Transferat, aceasta trebuie să fie proporțională 
cu serviciile oferite Jucătorului. 
 
11.4 IIHF are dreptul de a monitoriza toate taxele și costurile legate de Transfer, 
Înregistrarea/Licențierea Jucătorilor. În cazul în care IIHF consideră că sumele facturate sunt 
disproporționate sau nu sunt în concordanță cu acest regulament, poate preda cazul Comisiei 
Disciplinare.       
 
11.5 Toate facturile, emise atât de către IIHF cât și de ANM, trebuie înaintate o dată pe an, în 
termen de 30 de zile de la Data limită de transfer indicată în Clauza 4.7. ANM trebuie să 
plătească toate facturile în termen de 30 de zile de la primire sau, după cum este indicat în 
factura respectivă (dar nu mai puțin de 30 de zile). 
 
11.6 Dacă jucătorul nu a mai fost înregistrat niciodată ca jucător de hochei pe gheață sau nu a 
fost înregistrat de mai mult de 15 ani și și-a dovedit rezidența timp de 18 luni în țara Noii ANM, 
precum și neînregistrarea pentru mai mult de 15 ani, nu vor fi percepute costuri pentru transfer. 
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12. Confidențialitate și Acces 
 
12.1 Asociațiile Naționale Membre (ANM) vor păstra cu strictețe confidențialitatea asupra 
datelor obținute în baza accesului lor la sistem și vor lua măsuri rezonabile și vor procesa cu 
maximă atenție pentru a păstra în orice moment confidențialitatea asupra acestor date. În plus, 
Asociațiile Naționale Membre pot accesa Sistemul și utiliza informațiile confidențiale stocate în 
acesta doar în scopul perfectării Transferurilor de Jucători în care ele sunt direct implicate. 
 
12.2 Asociațiile Naționale Membre (ANM) au obligația de a asigura accesul la Sistem doar 
persoanelor autorizate. În plus, Asociațiile Naționale Membre vor selecționa, instrui și controla 
utilizatorii autorizați în modul cel mai atent cu putință.  
 
12.3 Datele Jucătorilor stocate în Sistem sunt proprietatea comună a IIHF și a ANM de Origine 
a Jucătorului și nu pot fi folosite pentru niciun scop ce nu are legătură cu transferul fără acordul 
prealabil scris al ANM de Origine și al IIHF. 
 
13. Permisiunea acordată unui jucător să participe la meciurile echipei naționale 
 
13.1 Orice club ce are înregistrat un Jucător care este eligibil conform Statutului IIHF să 
evolueze pentru echipa națională a unei ANM trebuie, în eventualitatea că este selecționat 
pentru una din echipele reprezentative, să permită Jucătorului să stea la dispoziția ANM, 
indiferent de vârsta jucătorului și în conformitate cu prezentul Regulament, care include în acest 
sens toți Jucătorii, fie că aceștia  sunt Transferați sau nu. 
 
13.2 Prezenta prevedere este obligatorie pentru următoarele jocuri dintre Echipele Naționale: 

a) un număr total de nouă jocuri disputate de Echipa Națională într-un sezon al ligii, meciuri 
ce se desfășoară în timpul celor patru pauze oficiale ale IIHF; 

b) în plus, orice meci din cadrul campionatelor mondiale, campionatelor continentale, 
jocurilor olimpice și jocurilor de calificare pentru aceste turnee; maximum 18 zile pentru 
un eveniment cu participarea jucătorilor seniori și 12 zile pentru un eveniment pentru 
jucătorii juniori. 

 
Perioada de punere la dispoziție a jucătorului trebuie să includă și pregătirea acestuia. Durata 
acestei perioade de pregătire va fi următoarea: 
 

a) pentru un meci internațional – 48 de ore 
b) pentru meciurile din cadrul turneului de calificare la Campionatul IIHF – 72 de ore 
c) pentru un turneu de calificare la Jocurile Olimpice de Iarnă – 72 de ore 
d) pentru un Campionat IIHF – 7 zile 
e) pentru un Turneu din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă – 7 zile. 

 
Clubul și ANM în cauză pot cădea de acord asupra prelungirii sau reducerii perioadei de punere 
la dispoziție a jucătorului. În orice caz, Jucătorul are obligația de a sosi la locul desfășurării 
meciului cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea acestuia. 
 
13.3 Niciun club ce pune un jucător la dispoziție pentru meciurile echipei naționale nu poate 
pretinde vreo compensație financiară în acest sens, cu excepția oricărei forme de compensație 
ce ar putea fi convenită de părți în cazul prelungirii perioadei de învoire a Jucătorului conform 
prevederilor art. 13.2 de mai sus. 
 
13.4 ANM ce convoacă Jucătorul va suporta costurile de transport aferente acestei deplasări a 
jucătorului. 
 
13.5 ANM ce solicită învoirea Jucătorului răspunde de plata asigurării medicale pe perioada în 
care Jucătorul este convocat la Echipa națională pentru orice activitate specifică. În cazul în 
care, în conformitate cu Programul IIHF de Sprijinire a Jucătorilor, IIHF și-a asumat obligația de 
a compensa o ANM și/sau Cluburile din cadrul acesteia pentru accidentările suferite de Jucători, 



11/19 

FRHG – COMISIA CENTRALĂ DE COMPETIȚII 
 

IIHF va achita aceste compensații în măsura în care a beneficiat de acoperire în baza poliței de 
asigurare în cauză. În cazul în care IIHF efectuează o plată către o ANM și/sau către cuburi din 
cadrul acesteia, în conformitate cu Programul IIHF de Sprijinire a Jucătorilor, ANM are obligația 
de a proceda ea însăși și de a se asigura că, cluburile din cadrul său vor achita toate taxele și 
impozitele aferente și își vor îndeplini în mod corespunzător toate obligațiie de raportare ce ar 
putea decurge din orice astfel de plată. 
 
13.6 Orice Jucător înregistrat la un club are obligația de a răspunde afirmativ atunci când este 
convocat la o selecționată ANM pentru a evolua pentru una din echipele naționale ale acesteia. 
 
13.7 O ANM ce dorește să convoace un jucător trebuie să facă acest lucru în scris, cu cel puțin 
21 de zile înainte de data evenimentului pentru care este solicitat Jucătorul respectiv și, va face 
toate eforturile posibile în timpul sezonului pentru a anunța din timp cluburile cu privire la datele 
sau perioadele în care este posibil ca jucătorii să fie convocați în sezonul respectiv.  
 
13.8 O ANM ce solicită asistenţa IIHF în vederea obţinerii învoirii unui Jucător poate să facă 
acest lucru în următoarele condiţii: 
 

a) ANM în care este înregistrat jucătorul trebuie să fi fost solicitată să intervină, însă fără 
succes 

b) cazul trebuie să fie supus atenției IIHF cu cel puțin 14 zile înainte de data meciului 
pentru care a fost convocat Jucătorul. 

 
13.9 Un Jucător ce nu poate răspunde unei convocări din partea ANM pentru care este 
selecționabil, din cauza unei accidentări sau a unei boli, are obligația ca, la cererea ANM 
respectivă să se supună unui examen medical efectuat de un medic desemnat de către ANM. 
 
13.10 Un Jucător ce a fost convocat de către ANM pentru care este selecționabil, în scopul de a 
evolua pentru una din selecționatele acesteia, nu are dreptul de a evolua pentru clubul la care 
este legitimat pe parcursul perioadei pentru care a fost învoit sau ar fi trebuit să fie învoit. 
 
13.11 În cazul în care un club refuză să învoiască un Jucător sau neglijează să facă acest lucru, 
în pofida prevederilor de mai sus, se vor aplica următoarele sancțiuni: 

a) amendă 
b) atenționarea, sancționarea sau suspendarea clubului în cauză. 

 
13.12 Orice încălcare de către un club a restricțiilor de joc prevăzute la art. 13.10 va atrage 
după sine următoarele sancțiuni: 

a) aplicarea tuturor sau a unei părți din sancțiunile prevăzute la art. 13.11 
b) ANM în cadrul căreia evoluează clubul va indica meciul sau meciurile la care a participat 

jucătorul.  
 
13.13 În cazul în care, jucătorul este transferat la un alt club, obligațiile de mai sus rămân 
valabile pentru Jucător, pentru noul său club și pentru noua sa ANM.  
 
13.14 Dacă, cu ocazia perfectării unui Transfer, părțile au ajuns la și au semnat un acord cu 
privire la învoirea Jucătorului pentru a participa la meciurile echipei naționale, acest acord 
trebuie încărcat de către ANM a respectivei Echipe naționale pe profilul Jucătorului din cadrul 
Sistemului. 
 
 
Art 3. Procedura de apel și prevederi disciplinare 
 
II Procedura de apel și prevederi disciplinare 
1. Procedura de apel 
 
Apelul împotriva refuzului de transfer 
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1.1 Un jucător are dreptul de a formula un apel în cazul în care Transferul lui a fost refuzat. 
Toate procedurile de apel se vor derula prin intermediul Sistemului – Gestionarea Apelurilor. 
 
1.2 Noua ANM a Jucătorului are dreptul de a formula apel împotriva refuzului Transferului în 
numele jucătorului în termen de șapte zile de la data primirii notificării respective din partea 
Sistemului. Orice apel formulat în acest sens trebuie să vizeze în mod specific motivele 
refuzului, indicate de către Actuala ANM și să specifice motivele pentru care Transferul ar trebui 
aprobat. Noua ANM trebuie să încarce toate documentele/probele relevante traduse în limba 
engleză ca parte a materialelor prezentate. 
 
1.3 După primirea unei notificări de apel din partea Sistemului, Actuala ANM va avea la 
dispoziție șapte zile pentru a formula un răspuns la apelul Jucătorului, specificând motivele 
pentru care transferul ar trebui refuzat, inclusiv încărcarea în Sistem a tuturor 
documentelor/probelor  relevante, traduse în limba engleză. 
 
1.4 IIHF va aprecia dacă este necesar să acorde atât Noii ANM a Jucătorului cât și Actualei 
ANM a Jucătorului posibilitatea de a formula alte cereri sau de a prezenta şi alte înscrisuri. 
Atunci când există circumstanţe speciale, IIHF trebuie să acorde termene limită mai lungi pentru 
formularea unui apel sau a unui răspuns. 
 
1.5 Nu se vor desfăşura audieri verbale. IIHF va lua decizia pe baza argumentelor scrise şi a 
probelor prezentate de către Actuala ANM şi de către Noua ANM a Jucătorului. 
 
1.6 IIHF va aproba Transferul în cazul în care va stabili că nu există niciunul din motivele 
prevăzute în Partea I la Articolul 3.5 din prezentul Regulament. 
 
Apelul împotriva Deciziei de transfer pronunțate de IIHF 

 
1.7 Orice decizie de transfer a IIHF poate fi atacată la apel la Comisia de Disciplină a IIHF în 
termen de șapte zile de la data deciziei respective. Aceste decizii rămân în vigoare și nu se 
suspendă până la soluționarea contestației. 
 
1.8 O parte ce dorește să formuleze apel împotriva unei Decizii de Transfer pronunțate de IIHF 
trebuie să înainteze dosarul de apel împreună cu motivele de apel (apelantul poate să 
formuleze obiecții cu privire la prezentarea inexactă a faptelor și/sau aplicarea greșită a 
prevederilor legale și/sau interpretarea greșită a faptelor/legii și/sau proceduri 
necorespunzătoare) către Comisia de Disciplină, trebuind totodată să achite suma de 1.000 
CHF. IIHF va deduce automat suma de 1.000 CHF din contul ANM dacă aceasta nu este plătită 
în termen de 10 zile de la inițierea procedurii de apel.  
 
1.9 După primirea apelului formulat, Comisia de Disciplină înaintează dosarul de apel împreună 
cu motivele invocate către partea adversă. Partea adversă are la dispoziție un termen de șapte 
zile în care să prezinte un dosar de întâmpinare la cererea de apel și să achite suma de 1.000 
CHF. În cazul în care partea adversă nu depune dosarul de întâmpinare în termenul de șapte 
zile precizat, Comisia de Disciplină va lua o decizie cu privire la apelul formulat în lipsa 
argumentelor părții adverse. 
 
1.10 Procedurile Comisiei de Disciplină se vor derula în conformitate cu Codul de Disciplină al 
IIHF. 
 
1.11 Comisia de Disciplină va returna suma de 1.000 CHF părții declarate câștigătoare a 
apelului. (Comisia de Disciplină își rezervă dreptul de a dispune returnarea taxei de apel, astfel 
încât, în cazul în care o decizie inițială este inversată ca urmare a unui număr mare de probe 
administrate prin dosarul/dosarele de apel, Comisia de Disciplină poate decide să nu returneze 
taxa de 1.000 CHF sau să o returneze doar parțial). Comisia de Disciplină nu va returna taxa de 
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1.000 CHF părții perdante. Comisia de Disciplină va utiliza taxa achitată de partea perdantă 
pentru acoperirea costurilor aferente procedurii de apel.  
 
Apelul împotriva Deciziei Comisiei de Disciplină 
 
1.12 Deciziile Comisiei de Disciplină pot fi atacate cu apel la Curtea de Arbitraj Sportiv de la 
Lausanne (în conformitate cu prevederile Actului constitutiv și Statutului IIHF). Termenele de 
depunere ale unor astfel de apeluri sunt cele conforme prevederilor Codului de Arbitraj în 
Probleme Sportive. Decizia de recurs rămâne în vigoare și nu va fi suspendată în așteptarea 
soluționării contestației. 
 
2. Prevederi Disciplinare 
 
2.1 Orice încălcare a prezentului Regulament, a prevederilor Statutului IIHF și/sau ale 
prevederilor din Liniile directoare poate fi raportată Comisiei de Disciplină a IIHF în vederea unei 
posibile acțiuni disciplinare. 
 
2.2 Orice parte care, în opinia IIHF a ridicat o obiecție nejustificată împotriva unui Transfer, este 
pasibilă de sesizarea Comisiei de Disciplină, în vederea unei posibile sancțiuni. 
 
2.3 În pofida oricăror prevederi contrare ale Codului de Disciplină al IIHF, Comisia de Disciplină 
a IIHF este îndreptățită să demareze o procedură disciplinară și să dispună sancțiuni împotriva 
oricărei părți ce se află sub jurisdicția IIHF și care a comis o încălcare a prezentului 
Regulament, a Statutului IIHF și/sau a Liniilor directoare. 
 
2.4 Toate procedurile disciplinare se vor derula în conformitate cu codul de Disciplină al IIHF. 
 
2.5 În cazul în care un Jucător evoluează într-o Nouă ANM fără ca Transferul lui să fi fost 
aprobat, se vor aplica următoarele:  
 

- IIHF va sancționa Noua ANM a Jucătorului cu o amendă de 5.000 CHF și va solicita ca 
ANM să informeze clubul că Jucătorul trebuie să înceteze să mai joace până când 
obține Transferul. ANM are dreptul de a ataca decizia IIHF cu apel înaintat Comisiei de 
Disciplină în termen de șapte zile de la pronunțarea deciziei. 

 
- În cazul în care Jucătorul continuă să joace fără ca Transferul să fie aprobat, problema 

va fi transmisă Comisiei Disciplinate a IIHF. Comisia de Disciplină a IIHF va aplica 
următoarele sancțiuni: 

 Asociația Națională Membră (ANM): o amendă de minimum 5.000 CHF și până la 
150.000 CHF (maximum) pentru fiecare joc în care a evoluat Jucătorul al cărui Transfer 
nu a fost aprobat din momentul intervenției Secretarului General al IIHF. 

 Clubul: Interdicție de Transfer (în timpul perioadei de transferuri) de cel puțin trei luni și 
până la 24 de luni (maximum). 

 Jucătorul: Suspendarea din Competițiile IIHF pentru o perioadă de cel puțin un an, până 
la trei ani (maximum). 
 

În împrejurări excepționale, Comisia de Disciplină a IIHF se poate abține de la sancționarea 
oricăreia din părțile implicate. 
 
3. Încălcarea Prevederilor Contractelor de Jucător Profesionist 
 
3.1 Jucătorilor care nu respectă prevederile Contractului de Jucător Profesionist li se vor aplica 
sancțiuni sportive. 

 
Sancțiunea aplicată va fi suspendarea pentru o perioadă de patru luni din competițiile oficiale 
naționale și internaționale desfășurate în perioadele competiționale. Aceste sancțiuni sportive 
intră în vigoare la data indicată de către IIHF în notificarea aferentă. În cazul unor circumstanțe 
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agravante, IIHF poate decide să ia și alte măsuri disciplinare. Perioada totală de suspendare nu 
poate deăși niciodată șase luni de activitate competițională. 

 
În cazul în care se constată că un Jucător a încălcat prevederile Contractului de Jucător 
Profesionist, acesta trebuie fie: 

a) să se întoarcă la fostul său club, fie 
b) să obțină eliberarea de obligații de la fostul său club. În cazul în care, în termen de două 

săptămâni, nu este întreprinsă niciuna din aceste două acțiuni, vor intra în vigoare 
sancțiunile sportive. Termenul de două săptămâni începe să curgă de la data deciziei 
prin care s-a stabilit că a intervenit o situație de încălcare a Contractului de Jucător 
Profesionist. 

 
3.2 IIHF va impune o interdicție de un sezon asupra Transferurilor oricărui club care a provocat 
încălcarea prevederilor Contractului de Jucător Profesionist. Exceptând situațiile în care se va 
demonstra contrariul, se va prezuma că orice club care semnează cu un Jucător ce și-a încălcat 
Contractul de Jucător Profesionist l-a îndemnat pe acesta  să comită o abatere. Perioada de 
interdicție începe la data comunicării deciziei de către IIHF și va înceta la aceeași dată din 
sezonul următor. În cazul existenței unor circumstanțe agravante, IIHF poate decide luarea și 
altor măsuri disciplinare. 
 
3.3 Orice persoană sau organizație aflată sub incidența Statutului și Actului Constitutiv al IIHF și 
a prezentului Regulament și care induce un act de încălcare a prevederilor Contractului de 
Jucător Profesionist intervenit între un Jucător și un club pentru a facilita transferul respectivului 
Jucător va face obiectul măsurilor disciplinare decise de către Comisia de Disciplină a IIHF. 
 
3.4 Prezentul Regulament nu împiedică niciuna din părțile interesate să se adreseze forurilor 
competente (precum instanțele civile sau completele de arbitraj) în vederea obținerii unor 
reparații. 
 
4. Punerea în aplicare  

 
Orice sancțiune împotriva unui Jucător sau unor cluburi ce nu poate fi pusă în aplicare din 
cauza faptului că un Jucător sau un club s-a alăturat unei Organizații Nemembre va fi pusă în 
aplicare în momentul în care Jucătorul sau clubul dorește să revină într-o ANM. 
 
 
Art. 4. Norme privind transferul intern al unui jucător 
 
4.1 Prezentul regulament conţine principalele reglementări privind modalităţile de legitimare şi 
trasfer, precum şi relaţiile dintre membrii federaţiei (cluburi/structuri sportive) referitoare la 
transferul intern al jucătorilor de la un club sportiv la altul. 
 
4.2 Normele privind transferul intern al unui jucător respectă Regulamentul de Transfer al 
FRHG pentru jucătorii de hochei pe gheaţă, precum şi Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare FRHG.  
 
4.3 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. 
 
4.4 Sportivii de performanţă pot fi “amatori” şi “nonamatori”, conform prevederilor cuprinse în 
statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale, în condiţiile legii. 
 
4.5 Sportivii “amatori” sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relaţii 
contractuale de muncă cu cluburile/structurile sportive la care sunt legitimaţi.  
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4.6 Sportivii “nonamatori” sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie 
contracte, în condiţiile legii, cu cluburile/structurile sportive la care sunt legitimaţi. 
 
4.7 Contractele încheiate între sportivi, cluburi/structuri sportive se depun la federaţie spre 
evidenţă, înregistrare şi încadrarea sportivilor în categoria “amator” sau “nonamator”. 
 
4.8 Ramurile de sport şi condiţiile de practicare a sportului “profesionist”4 se stabilesc prin 
Hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului, la propunerea federaţiilor 
sportive naţionale.  
 
4.9 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.  
 
4.10 Carnetul de legitimare 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.  
4.11 Dreptul de joc al jucătorului/sportivului “amator” sau “nonamator” este un drept 
individual acordat jucătorului/sportivului odată cu realizarea legitimării sau transferului. 
 
4.12 Viza aplicată în carnetul de legitimare a jucătorului conferă acestuia “dreptul exclusiv” ca, 
pe o perioadă dată să-şi desfăşoare activitatea sportivă sub culorile unui singur club/structură 
sportivă, într-o competiţie organizată jub jurisdicţia FRHG. Acest articol se completează cu 
prevederile Regulamentului Campionatului Național de Seniori, sezonul 2018 – 2019, de la 
capitolul IV “CONDIȚII DE PARTICIPARE“, Art. 4.1.1 - 4.1.2. 
 
4.13 Competenţa FRHG în aprobarea şi efectuarea transferurilor interne este următoarea:  

a) pentru sportivii care se transferă “de la” sau “la” cluburi sportive care activează în 
campionatele naţionale de seniori, senioare, tineret U20, juniori I U18, juniori II U16. 
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 a jucătorului pentru competiţiile organizate de FRHG. 

b) pentru sportivii care activează în competițiile judeţene şi cele municipale care se 
transferă “de la” sau “la” cluburi, care activează în competițiile judeţene şi cele 
municipale la U14, U12 şi U10 şi care solicită transferul la structuri sportive din acelaşi 
judeţ/municipiu sau în afara județului/municipiului. FRHG aplică viza pe carnetul de 
legitimare a jucătorului pentru competiţiile organizate de AJHG și AMHGB. 
 

 
Art. 5. Transferul jucătorilor/sportivilor de la o structură sportivă la alta 
 
5.1 Transferul jucătorilor/sportivilor de la o structură sportivă la alta se face numai în perioadele 
stabilite de către FRHG, în baza cererii de transfer cu acordul clubului/structurii sportive la care 
doreşte să activeze jucătorul, precum şi cu acordul de transfer în formă scrisă (dezlegare) din 
partea clubului/structurii sportive din care face parte jucătorul, acesta urmând să încheie în 
formă scrisă o convenţie civilă sau contract de “jucător/sportiv nonamator” cu clubul/structura 
sportivă la care doreşte să se transfere.  
   

                                                 
4
 Sportiv profesionist conform: HOTĂRÂREA Guvernului nr. 1.186 din 24 noiembrie 2010 privind 

aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheaţă - PUBLICAT în 
MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010, care prevede ca:   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. 
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5.2 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. 
 
5.3 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. 

 
5.4 Sportivul/jucătorul are dreptul să depună o singură cerere de transfer în perioadele fixate de 
FRHG. 
 
5.5 Sportivul/jucătorul care semnează două sau mai multe cereri de transfer, în aceeaşi 
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. 
 
5.6 Cluburile/structurile sportive la care sunt legitimaţi sportivii “amatori”  sau “nonamatori” şi 
aprobă dezlegări pentru alte cluburi sportive, sunt obligaţi 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.  
 
5.7 La terminarea junioratului, jucătorii din cluburile sportive fără echipe divizionare de seniori, 
se pot transfera cu achitarea unei compensaţii negociate, dar nu mai mică de 500 EUR şi 
dovada achitării acesteia către clubul 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. 
5.8 Cuantumul sumei se negociază între cluburi/structura sportivă care cedează, respectiv cel 
care primeşte sportivul. FRHG nu are atribuţii în acest sens. În cazul în care un sportiv nu se 
află sub contract cu o structură sportivă, acea structură nu poate solicita “sume financiare”, 
sportivul fiind considerat “liber de contract”. 
 
5.9 În cazul în care sportivii 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 sportiv 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”. 
 
5.10 Împrumutarea temporară a unui jucător de hochei pe gheaţă se poate face în baza 
înţelegerii scrise dintre cluburile sportive şi jucătorul în cauză. Împrumutul nu poate avea o 
durată mai mare de un an competiţional. Taxa de transfer în acest caz se achită de către clubul 
sportiv la care se transferă temporar jucătorul. După expirarea perioadei de împrumut, jucătorul 
revine automat la clubul sportiv de la care sportivul a fost împrumutat. 
 
5.11 Pentru aprobarea şi efectuarea transferului intern al unui jucător de la un club sportiv la 
altul, vor fi depuse la FRHG următoarele documente:  

a) cerere tip de transfer intern, completată şi semnată de către jucător/sportiv, 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 jucător  
d) chitanţa de depunere a taxei de transfer, achitată de clubul sportiv care a solicitat 

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

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

 
5.12 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. 
5.12.1 Cazurile de excepţie se vor reanaliza de către Comisia Centrală de Competiţii, 
Transferări şi Legitimări, precum şi de către Biroul Federal. 
 
5.13 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 
b) atunci când sportivul/jucătorul care solicită transferul nu a participat la competiţii oficiale 

organizate de FRHG, timp de un sezon competiţional 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 față de localitatea unde juniorul 
activa la club 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 cu contract solicită un transfer în vederea continuării la zi 

a studiilor medii sau superioare, în altă localitate decât cea în care se află clubul său şi 
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 
g) în toate situațiile de mai sus (a, b … f) trebuie plătită taxa de transfer către FRHG de 

clubul beneficiar. 
 
5.14 Competenţa în aprobarea şi efectuarea transferurilor revine FRHG prin Comisia Centrală 
de Competiții, Legitimări şi Transferări, iar Biroul Federal validează transferurile în termen de 30 
de zile de la încheierea perioadelor de transferări. 
 
5.15 Efectuarea transferărilor fără respectarea prevederilor prezentului regulament atrage după 
sine anularea lor. 
 
 
Art. 6. Perioada de transfer intern  
 
6.1 Transferul intern al jucătorilor de hochei pe gheaţă - seniori, senioare, U20, U18, U16, 
U14, U12, U10, U8 - de la un club sportiv la altul, se poate efectua numai în perioadele de 
transfer stabilite de FRHG. 
 
6.2 Sportivii care au fost transferaţi pe perioade determinate, perioada unui campionat, la 
încheierea campionatului, sunt buni legitimaţi pentru clubul sportiv de unde au plecat. 
 
6.3 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 a anului curent (aceasta fiind ultima zi de 
efectuare a transferurilor). Actele/documentele de transfer, conform Regulamentului de 
Transfer al FRHG, se depun doar în perioada de transfer. 
 
6.4 În cazul transferului jucătorilor autohtoni, pentru transferurile efectuate în perioada               
1 iulie - 30 noiembrie a anului în curs, taxele percepute de FRHG sunt cele normale (cele 
aprobate de Biroul Federal din data de 25 iulie 2018), iar în perioada 1 - 31 decembrie a anului 
în curs, FRHG percepe o taxă de transfer în cuantum de 1.000 EUR, la cursul BNR din ziua 
plăţii. 
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6.5 În cazul transferului jucătorilor străini, pentru transferurile efectuate în perioada 1 iulie - 30 
noiembrie a anului în curs, taxele percepute de FRHG sunt cele normale (cele aprobate de 
Biroul Federal din data de 21 august 2019), iar în perioada 1 - 31 decembrie a anului în curs, 
FRHG percepe o taxă de transfer în cuantum de 1.000 EUR (echivalent lei), la cursul BNR din 
ziua plăţii. La taxele percepute de către FRHG se adaugă și taxe de transfer internațional 
percepute de IIHF și Asociația Națională (ANM) de unde provine jucătorul. 
  
Art. 7. Indemnizaţia de formare 
 
7.1 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.  
 
7.2 Sumele minime care se plătesc pentru formarea/creşterea sportivilor 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 18 ani - 1.200 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 de mai sus se triplează în cazul în care sportivul respectiv este component al lotului 
naţional de seniori. 
 
7.3 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 EUR şi dovada 
achitării acesteia, clubului sportiv posesor. 
 
7.4 Grila de transfer  
 
7.4.1 Se pot transfera la grilă, sportivii aflaţi în următoarele situaţii, cu respectarea perioadei de 
transfer: 

a) sportivi cu dezlegare 
b) sportivi fără dezlegare 
c) sportivi fără contract 
d) sportivi la sfârşit de contract. 

 
7.4.2 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 grila de transferări. 
 
7.4.3 Cuantumul indemnizaţiei de transfer sau, după caz, al indemnizaţiei de formare este în 
funcţie de valoarea sportivului la data solicitării transferului şi se stabileşte de cele două cluburi 
sportive prin înţelegere. Înţelegerea poate să prevadă şi transferul fără pretenţii. 
 
7.4.4 În caz de dezacord, cuantumul indemnizaţiei de transfer este cel prevăzut de FRHG, prin 
grila de transfer pentru jucătorii seniori din campionatul intern: 
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a) sportivii componenţi ai Lotului Naţional de Seniori pentru sezonul în curs de desfăşurare 
şi anterior – nivel maxim 5.000 EUR, echivalentul în lei 

b) 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 EUR, echivalentul în lei 

c) sportivii juniori pentru sezonul în curs de desfăşurare şi anterior – nivel maxim 1.000 
EUR, echivalent în lei 

d) din sumele de transfer, FRHG va beneficia de 15%, conform Statutului FRHG. 
 
 
Art. 8. Dispoziţii finale 
 
8.1 Efectuarea transferărilor fără respectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după 
sine anularea lor. 
 
8.2 Prezentul Regulamentul de Transferări al FRHG, intern şi internaţional, înlocuieşte orice 
alte tipărituri anterioare ale acestui regulament sau format electronic. 
 
Prezentul regulament a fost aprobat de către Biroul Federal în şedinţa din data de 22 august 
2019 şi în Adunarea Generală din data de 22 august 2019. Regulamentul va intra în vigoare 
imediat după aprobare în Adunarea Generală din 22 august 2019. 
 


