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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. 254/14.03.2022 

Către: Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață Kiralypingvinek Jegkorong Klub 

Referitor: Adresa Nr. 6/21.02.2022 

 

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”); 

 

Având în vedere adresa dvs din data de 21 februarie 2022 prin care solicitați date legate de: jucătorii 

Diaconu Daniel, Gheorghe Lazăr, Gavrilă Lorand și Midone Maxim, 

Vă aducem la cunoștință următoarele: 

 

În susținerea pretențiilor dvs. ați invocat dispozițiile ”art. 5 pct. 5.1. din Regulamentul de transfer intern 

și internațional” care prevăd: ”În cazul unor transferuri perfectate înainte ca jucătorul să împlinească 18 

ani nu va fi percepută nicio taxă de transfer”. 

Cu privire la acest text, menționăm faptul că acesta nu este incident în cazul transferurilor celor 

trei jucători (Diaconu Daniel, Gheorghe Lazăr, Gavrilă Lorand), în condițiile în care textul 

menționat este aplicabil doar în cazul transferului internațional iar transferurile celor trei 

jucători au fost transferuri interne. 

Astfel, Regulamentul de transfer intern și internațional aprobat la data de 21 iulie 2021 are următoarea 

structură: 

 art. 1 – ”Transferul jucătorilor” 

 art. 2 – ”Transferul internațional” 

 art. 3 – ”Procedura de apel și prevederi disciplinare” 

 art. 4 – ”Norme privind transferul intern al unui jucător” 

 art. 5 – ”Transferul jucătorilor/sportivilor de la o structură sportivă la alta” 

 art. 6 – ”Perioada de transfer intern” 

 art. 7 – ”Indemnizația de formare” 

 art. 8 – ”Dispoziții finale”. 
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Pe de altă parte, în cazul transferurilor interne (cum este cazul transferurilor celor trei jucători) sunt 

aplicabile următoarele dispoziții: 

 art. 6.1. din cadrul art. 4 – ”Norme privind transferul intern al unui jucător” – ”Transferul intern al 

jucătorilor de hochei pe gheață – 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 FHRG”; 

 art. 6.2. din cadrul art 4 – ”Sportivii care au fost trasferați pe perioade determinate, perioada 

unui campionat, la încheierea campionatului, sunt buni legitimați pentru clubul sportiv de unde 

au plecat”; 

 art. 6.3. din cadrul art. 4 – ”Perioada de transfer intern a jucătorilor de hochei pe gheață începe 

pe data de 01 iulie anul curent și 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 depud doar în perioada de transfer”; 

 art. 6.4. din cadrul art. 4 - ”Norme privind transferul intern al unui jucător” – ”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”. 

 

Totodată, conform dispozițiilor art. 5.11. din cadrul art. 4:  

”Pentru aprobarea și efectuarea transferului intern al unui jucător de la un club sportiv la altul, vor fi 

depuse la FRHG următoarele documente:  

(...) 

d) chitanța de depunere a taxei de transfer, achitată de clubul sportiv care a solicitat transferul 

jucătorului/sportivului”. 

Nu în ultimul rând, reiterăm dispozițiile pct. 8.1. din art. 8 ”Dispoziții finale” din Regulamentul de 

transfer intern și internațional din 21 iulie 2021, conform cărora efectuarea transferurilor cu 

nerespectarea dispozițiilor Regulamentului atrage anularea acestora. 

 

În ceea ce îl privește pe jucătorul Midone Maxim, acesta este cetățean din Republica Moldova, nu are 

cetățenie română. Regulamentul Campionatului Național de Juniori I U18 nu prevede folosirea 

jucătorilor străini.  

 

 


