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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAŢĂ 

                           ROMANIAN ICE HOCKEY FEDERATION    

MEMBER OF THE INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION 

 

 

FONDATĂ în 1924 

PATINOARUL MIHAI FLAMAROPOL       Tel/Fax : + 40 371.610.882 
Bd. Basarabia nr. 35-37, sector 2         Tel       : + 40 371.072.277 
Bucureşti, cod poştal 022103, ROMÂNIA        E-mail  : office@rohockey.ro  

 
Nr. 250/11.03.2022 

Către CSM Dunărea Galați 

 
Referitor: Adresa înregistrată sub nr. 237/24.02.2022 

 

Subscrisa, FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ, cu sediul în București, b-dul Basarabia, 

nr. 35-37, sector 2, CIF nr. 4203806, înregistrată în Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului 

și Sportului la poziția B/C/00026/2002, reprezentată prin dl Alexandru NISTOR,  în calitate de Secretar 

General (denumită în continuare ”FRHG”); 

 

În raport de aspectele menționate în cadrul Adresei înregistrată sub nr. 237/24.02.2022, vă supunem 

atenției următoarele: 

 

1. Cererile de transfer ale celor doi jucători (Diaconu Daniel, Gheorghe Cezar) încheiate (perfectate) 

între cele două cluburi (CSM Dunărea Galați și ACS Kiralypingvinek) au data de 24.11.2021.  

 

Pe de altă parte, acestea au fost trimise la FRHG în data de 10.12.2021, dată care se regăsește pe 

carnetele de legitimare și pe foile de transfer ca fiind data de transfer, așa cum se poate observa mai 

jos: 
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În condițiile în care transferul celor doi jucători s-a efectuat în luna decembrie sunt incidente dispozițiile 

art. 6.4. din Regulamentul de transfer intern și internațional, conform cărora: ”În cazul transferului 

jucătorilor autohtoni, pentru transferurile efectuate în perioada 1.07 – 30.11 a anului în curs, taxele 

percepute de FRHG sunt cele aprobate de Biroul Federal și de Adunarea Generală din data de 

21.07.2021, iar în perioada 1-31 decembrie a anului în curs, FRHG percepe o taxă de transfer în 

cuantum de 1.000 euro la cursul BNR din ziua plății”. 

 

De asemenea, Clubul ACS Kiralypingvinek a fost informat de către Comisia de Competiții din cadrul 

FRHG, prin Adresa FRHG nr. 60/12.01.2022,  cu privire la condițiile de aprobare a unui transfer intern, 

condiții prevăzute de Regulamentul de transfer intern și internațional aprobat la data de 21 iulie 2021. 

Cu regret însă, menționăm faptul că reprezentanții respectivei organizații sportive au ignorat 

Prevederile aplicabile. 

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a Campionatului Național de hochei pe gheață Juniori I 

U18, Sezonul 2021 – 2022, prevede la Art. 8.1: “Comisia Centrală de Competiţii se poate sesiza din 

oficiu și să aplice măsurile ulterioare în cazurile evidente de încălcare a regulamentului”.  

 

Față de cele de mai sus, Comisia Centrală de Competiţii s-a autosesizat și va lua măsurile care se 

impun. 

 

FRHG nu a suspendat transferul și “dreptul de joc”, FRHG doar a aplicat Regulamentele în vigoare. 

Dacă jucătorii respectivi nu pot juca este în exclusivitate culpa clubului/cluburilor care nu respectă 

Regulamentele aprobate la nivelul FRHG  în condițiile legii.  

 

Considerăm că, afirmațiile dvs privind “latura valoric sportivă și emoțională” sunt tendențioase în 

contextul în care FRHG este preocupată de siguranța fizică și nu numai, a tuturor practicanților de 

hochei pe gheață, printr-un sistem de gestiune a activității hocheistice bazat pe răspundere, încredere 

și transparență.  
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2. Regulamentul de organizare și desfășurare a Campionatului Național de hochei pe gheață Juniori I 

U18, Sezonul 2021 – 2022, prevede la Art. 3.2: “Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă îşi rezervă 

dreptul de a opera eventuale modificări în programul competiţional al Campionatului Naţional de 

Juniori I U18 sezonul 2021-2022, în funcție de contextul economico-politic, de restricțiile impuse de 

Guvern, de starea de alertă etc.” 

 

3. FRHG transmite Clubului CSM Dunărea Galați hotărârile Biroului Federal la adresa de email 

csmdunarea@gmail.com. Mai jos, captura emailului din data de 22 februarie a.c.: 

 

  

 

4. Dl Mihai Brandabur este membru ales în Biroul Federal (BF) din cadrul FRHG. Confom Statutului 

FRHG, “Biroul Federal este organul de conducere cu activitate permanentă care coordonează 

activitatea Federației între Adunările Generale”. Este clar că, membrii BF reprezintă, susțin și apără 

interesele hocheiului românesc și nu doar ale unui club. 
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