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PROIECT STRATEGIC PENTRU CONDUCEREA ȘI 
DEZVOLTAREA 

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE HANDBAL 
 
 

Motto:  Împreună vom reclădi handbalul românesc! 
 
 
 

MISIUNE 
 
 

Federația Română de Handbal (FRH) are misiunea de a organiza, de a dezvolta, de a conduce și de 
a promova handbalul la toate nivelurile: copii, juniori și seniori, atât în zona rurală, cât și în cea urbană. 
Totodată, FRH promovează handbalul prin loturile naționale reprezentative ale României şi prin cele ale 
cluburilor afiliate la FRH, în competiţiile internaţionale organizate de către Federația Internațională de 
Handbal (IHF) și Federația Europeană de Handbal (EHF). Mai mult, FRH elaborează strategia naţională 
pentru dezvoltarea activităţii handbalistice şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi, 
realizând și planurile de pregătire şi de participare a sportivilor din loturile naţionale la competiţiile 
internaţionale. 
 
 

VIZIUNE 
 
 

FRH va elabora strategii durabile, sustenabile și programe in spiritul politicilor naționale și a celor 
recomandate de către Federația Internațională de Handbal (IHF) și Federația Europeană de Handbal 
(EHF) pentru dezvoltarea handbalului la nivelul copiilor și juniorilor, precum și pentru maximizarea 
capacitați de performanță la nivelul echipelor naționale și implicit la echipelor de club. 

FRH își propune sa contribuie la modernizarea pregatirii resurselor umane, promovarea coaching-
ul pentru performață prin organizarea de cursuri, colaborarea sistematică cu specialiști și specializari in 
țări cu handbal dezvoltat. 

Reclădirea concepției pentru dezvoltarea marii performanțe. 
 
  

VALORI INSTITUȚIONALE 
  
 
Aceste valori mă reprezintă în viața profesională și imi doresc ca ele să devină instituționale. 

• Profesionalism și Performanță în abordarea și îndeplinirea atribuțiilor 
• Integritate (standarde înalte ale eticii profesionale) 
• Transparența politicilor și a acțiunilor federației pe toate nivelurile 
• Obiectivitate în luarea hotărârilor și în evaluarea îndeplinirii acestora 
• Calitatea procesului de conducere și lucrul în echipă (resurse umane, proiecte, programe, aplicații) 

 



Narcisa Lecuşanu, 2018  2 
 

 
 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 
 
 
    1. Dezvoltarea handbalului la nivelul copiilor și al juniorilor 

    2. Dezvoltarea handbalului de performanță 

    3. Dezvoltarea handbalului pentru toți 

    4. Maximizarea pregătirii resurselor umane 

    5. Dezvoltarea managementului instituțional 

    6. Creșterea cooperarii internaționale cu IHF, EHF si federațiile de handbal din alte țări 

 
 
 
 

OBIECTIVE ȘI PLAN DE MĂSURI 
 
 

1. Dezvoltarea handbalului la nivelul copiilor și al juniorilor  
 
 

• Eliminarea criteriului de selecție privind „Talia”  
*creșterea număului de echipe participante pe categorii de vârstă si implicit a numărului de 
sportivi practicanți 

• Eliminarea tuturor obligațiilor financiare față de FRH 
• Parteneriat cu Ministerul Educației Naționale(MEN) pentru introducerea handbalului în școli 

prin Asociațiile Sportive Școlare (ASȘ) pe tot teritoriul României; 
*extinderea zonelor de selecție pe tot teritoriul, având în vedere scăderile demografice din ultimii 
ani;  
*extinderea (care să ducă la creșterea numărului de echipe) minihandbalului și elaborarea unui 
calendar competițional cu desfășurare sistematică: 
*competiții pe unități de învațământ prin ASȘ  
*competiții pe Euro Regiuni coordonate de Asociațiile Județene de Handbal/ Asociația 
Municipiului București (AJH&AMH) 
*crearea unui festival handbalistic  
*tabere de vară cu sportivi în activitate sau retrași  

• Competiții sustenabile la juniori 3, 2, 1, într-un sistem de desfășurare reconceput, impus de 
condițiile actuale de dezvoltare, creat prin dezbateri cu antrenorii de la juniori și de la copii  

• Regulamente competiționale simple și clare conform statutului 
• Elaborarea modelelor de selecție multifactoriale (fizic, motric, psihic, social) pentru promovarea 

cât mai precisă a aptitudinilor pentru handbal, începând de la vârsta de 6 ani        
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*vom crea un grup de lucru compus din profesori universitari, lectori și antrenori care vor 
elabora o serie de materiale ce vor fi puse la dispoziția antrenorilor pe suport de hârtie și 
electronic și vor fi explicate și discutate în cadrul unor workshop-uri organizare de FRH 

• Promovarea sportivilor talentați în centrele de excelență și în loturile naționale 
• Dezvoltarea unor proiecte sustenabile care să sprijine cu materiale cluburile din handbalul 

juvenil din diverse surse 
• Creșterea suportului tehnic acordat de FRH pentru exploatarea eficientă a beneficiilor 

Competiției „GIMNAZIADA”/ Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Proiectului 
„Campionii in Școala”/ Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) 

• Organizarea a minimum două cursuri naționale/an cu lectori EHF/IHF pentru antrenorii din 
handalul juvenil 

• Susținerea tehnică a antrenorilor în vederea obținerii Licenței Master Coach/EHF 
• Crearea unei burse pentru antrenori, în vederea obținerii Licenței Master Coach/EHF 
• Crearea unei platforme electronice care să sprijine perfecționarea antrenorilor prin facilitarea 

accesului la informații și la baze de date centralizate, la nivel național, și crearea unui cadru 
modern pentru realizarea de schimb de experiență și de bune practici între aceștia 

• Sprijinirea cluburile sportive școlare si a liceelor cu program sportiv prin proiecte finanțate din 
diverse surse 

• Asigurare medicală pentru toți sportivii (copii și junior), prin polița de asigurări făcută de FRH 
• Consolidarea unui parteneriat care să preia costurile indemnizației de arbitraj la categoriile de 

copii și de juniori 
• Promovarea spiritului de fair-play, a toleranţei şi a competiţiei corecte atât în teren cât și în afara 

lui 
• Creșterea numărului de practicanți crează de asemenea oportunități mai mari de atragerea 

fondurilor din parteneriate din simplul motiv că partenerii caută să aibă expunere în fața unui 
număr cât mai mare de oameni 

 
 
 

2. Dezvoltarea handbalului de performanță prin maximizarea capacității de 
performanță la nivelul echipelor naționale și la nivelul echipelor de club 

 
 

• Pregătirea la cel mai înalt nivel a echipelor naționale la toate categoriile de vârstă, cu obiective 
concrete de îndeplinit la marile competiții: Jocuri Olimpice (JO), Campionat Mondial (CM), 
Campionat European (CE) și cu obiective intermediare la turneele de calificări pentru marile 
competiții 
*planul de acțiune va fi întocmit de către antrenorii loturilor naționale împreună cu 
departamentul tehnic 

• Înființarea lotului național de seniori B  
*activitatea lotului B este similară cu cea a lotului A. Avantajul va fi în favoarea tinerilor sportivi 
care fac trecerea de la juniori la seniori mult mai ușor 

• Desemnarea echipelor de specialiști  - antrenor principal, secund, preparator fizic, psiholog, 
medic, kinetoterapeut/ maseur, analist video -  ce vor asigura coaching-ul la fiecare lot: seniori, 
tineret, juniori și cadeți 
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• Antrenorii echipelor naționale la toate nivelurile vor fi remunerați 
• Valorificarea beneficiilor pe care le oferă colaborarea cu Institutul Național de Cercetare 
Științifică 

• Valorificarea beneficiilor colaborării cu Intitutul Național de Medicină Sportivă 
• Consolidarea Centrelor de Excelență de la Râmnicu Vâlcea (fete) și Sighișoara (băieți) care vor 

funcționa cu câte 3 grupe a 16-18 sportivi; antrenorii principali vor fi și în staful loturilor 
naționale la categoriile de vârsta pe care le coordonează în centru; staful tehnic al centrelor la 
fiecare grupă va fi format din 2 antrenori și din staful medical: medic, preparator fizic, 
kinetoterapeut/ maseur și psiholog pentru toate grupele 

• Eliminarea LICITAȚIEI de la Centrele de Excelență, dând posibilitatea sportivei/sportivului să-
și decidă viitorul 
*va exista o taxă de formare fixă care va fi plătită de către clubul de seniori interesat de serviciile 
tânarului/tinerei sportiv(-e) și care va merge către clubul de provenință, iar un procent de 20% va 
fi dat antrenorului - formator de la clubul de proveniență 

• Asigurarea desfășurarii calendarului competițional, în sistem tur-retur, în cadrul ligilor naționale 
(masculin & feminin) cu un număr de 14 echipe fiecare; vor retrograda în  Divizia A echipele 
clasate pe locurile 13 si 14. 
*echipele cluburilor din Liga Națională (masculin & feminin), pentru a putea participa la 
calendarul competițional, trebuie să aibă grupe proprii de juniori înscrise în sistemele 
competiționale 

• Înregistrarea video a tututor jocurilor din Liga Națională (masculin & feminin), în vederea 
formării VIDEOTECII FRH 

• CUPA ROMÂNIEI - Câștigătoarea Cupei României va merge în Competiția EHF Cup 
• Asigurarea viabilității Ligii Profesioniste de Handbal, în vederea organizării și a desfășurarii 

unui campionat intern puternic atât, la masculin cât și la feminin 
• Reorganizarea desfășurarii sistemului competițional la Divizia A (masculin & feminin) astfel:      

4 grupe zonale promovează 2 echipe în Liga Naționala. Echipele clasate pe locul I  din fiecare 
grupă promovează la barajul de 4, Final 4, dintre care primele 2 promovează în Liga Națională 

• Promovarea Turneului Final 4 de accedere în Liga Națională pentru a obține drepturi de 
televiziune, iar suma obținută va fi direcționată procentual echipelor participante 

• Eliminarea actualului turneu de baraj pentru menținerea în Liga Națională 
• Organizarea în cadrul F.R.H a departamentului de dezvoltare care va avea ca obiectiv 

dezvoltarea handbalului pentru toți și a altor activitați ale handbalului 
• Un obiectiv principal este implementarea națională a Beach Handbal-ului (masculin & feminin) 

subramură ce va fi probabil sport olimpic la ediția de J.O din 2024 
*IHF & EHF lucrează la răspândirea Beach Handbal 
*un mare atu – avem arbitri care cunosc la nivel european sistemul de desfășurare și de 
implementare 
- elaborarea programelor, a regulamentelor, a calendarelor competiționale etc 
- elaborarea regulamentelor simple și clare conform regulamentelor IHF și EHF 
- branduirea ligii naționale, astfel încât acest lucru să aducă venituri cluburilor 
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3. Dezvoltarea handbalului pentru toți  
 

 
• Promovarea și organizarea Street Handball și Fitness Handball ca forme accesibile de atragere a 

unui număr mare de practicanți,  pentru dezvoltare personală și agrement 
• Elaborarea programului de promovare și de practicare a celor două forme de handbal 

  *la nivelul EHF există un program de promovare pentru cele 2 forme „Goalcha” 
• Elaborarea proiectului de parteneriat între AJH/AMH și autoritațile locale unde pot fi practicate 

aceste forme de organizare 
• Organizarea AJH&AMH in EURO REGIUNI 
• Colaborarea cu UNEFS și cu celelalte Centre Universitare din țară 
• Răspândirea practicării handbalului în mediul universitar (Campionatul Mondial Universitar este 

un motiv) 
 
  
 

4. Maximizarea pregătirii resurselor umane 
 
 

Antrenori și staf tehnic asociat 
• Constituirea unei structuri de formare „Master Coach” a absolvenților cu studii superioare - 

specializare handbal, posesori ai categoriei, în colaborare cu E.H.F și cu instituții de învățământ 
superior din România 

• Propunerea F.R.H de includere în nomenclatorul național a profesiei de coach (existentă în tot 
spațiul euroatlantic) și a altor profesii asociate în masura în care se identifică această nevoie 

• Organizarea sistematică a unor cursuri, work-shop-uri și sesiuni panel, nationale și 
internaționale, în cooperare cu EHF/IHF, cu universități, cu Centrul  Nașional de Perfecționare a 
Antrenorilor (C.N.F.P.A.) și cu alte structuri, în vederea perfecționării antrenorilor și a stafului 
asociat 

• Sprijinirea înființării Asociației de Antrenori de Handbal din România și susținerea afilierii la 
European Handball Coaches Association 

• Crearea unei BURSE pentru antrenori, în vederea participării la cursurile Master Coach 
• Colaborarea cu UNEFS și cu celelalte Centre Universitare din tară 
• Crearea unei Academii în parteneriat cu IHF 

 
Arbitri, observatori, delegați 

• Organizarea de către colegiul central al arbitrilor a unor cursuri periodice pentru preluarea unor 
prevederi regulamentare și a noutăților în arbitraj apărute pe plan internațional 

• Promovarea arbitrilor și a delegaților la început de carieră 
• Perfecționarea continuă a observatorilor și a delegaților pentru a veghea la organizarea și la  

desfășurarea corectă a competițiilor de handbal 
• Promovarea și susținerea femeilor în activitatea handbalistică conform proiectelor E.H.F si IHF 
• Susținerea promovării arbitrilor și a delegaților ca oficiali EHF si IHF 
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5. Dezvoltarea managementului instituțional 
 
 

            Revizuirea Organigramei Federației Române de Handbal și realizarea eventualelor modificări, 
dacă acestea se dovedesc a fi necesare 

 
            Handbalul juvenil  

 
• Valorificarea structurilor organizate în școli sub forma Asociațiilor Sportive prin organizarea 

unor acțiuni de perfecționare a profesorilor din școli (la nivel județean) privind organizarea 
echipelor, baza materială, inițierea, selecția și orientarea copiilor talentați către cluburile sportive 
cu posibilități de pregătire superioară 
*selecția nu trebuie sa fie eliminatorie 
*calendarul competițional handbalistic al asociațiilor sportive școlare trebuie să cuprindă 
competiții în fiecare săptămână (cel puțin una) 
*se impune eliminarea tuturor factorilor care limitează practicarea handbalului la nivelul copiilor 
și al juniorilor, precum: taxele privind participarea în competitii, taxe pentru legitimații 

• Cluburile sportive școlare  
• Liceele cu program sportiv  

 
• Beach Handball 

 
• Elaborarea programului de inițiere și dezvoltare în perspectiva formulării propunerii de a deveni 

sport olimpic și introducerea în programul J.O 2024 
*acțiuni:obiective, structura organizatorică, conținutul pregătirii, calendar competițional, arbitraj, 
programe inițiere și organizare 

 
• Handbalul de performanță 

 
• Echipele naționale (masculin și feminin) vor fi conduse de o echipă interdisciplinară formată din: 

antrenor principal, antrenor secund, preparator fizic, psiholog, medic, kinetoterapeut, maseur, 
video-analist 

• Loturile B vor fi pregătite și vor participa la competiții în același timp cu loturile A. Stagii de 
pregătire comune vor avea obiective concrete 

 
• Ligile naționale (masculin și feminin) 

 
• Număr de echipe – 14 
•  Sistem de desfăsurare a jocurilor tur-retur 
• Extinderea la 16 echipe, în condițiile creșterii valorii handbalului la nivelul cluburilor  
• Branduirea cu sponsori care generează venituri cluburilor 
• Dublarea fiecărei echipe de senori de o echipă de juniori competitivi 
• Înregistrarea video a tuturor jocurilor, costituindu-se VIDEOTECA F.R.H. 
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            Liga Profesionistă 
 

• Asigurarea viabilității acesteia 
• Sprijinirea cluburilor pentru întocmirea documentației, spre a deveni eligibile 

 
Divizia A (masculin și feminin) 

 
• Concept nou de competiții, actualizarea regulamentel și  sistemul de promovare  

*Divizarea în patru regiuni pentru formarea a 4 grupe 
*Turneul de promovare în Liga Națională se va desfășura astfel: fiecare dintre cele patru echipe 
4 echipe (Final 4) va juca una cu cealaltă, iar primele două echipe promovează în Liga Națională 

• Promovarea Turneului Final 4 de accedere în Liga Națională pentru a obține drepturi de 
televiziune, iar suma obținută va fi direcționată procentual echipele participante 

 
• Handbalul pentru toti  

 
• Federația Europeană de Handbal derulează Proiectul GOALCHA ce a dus la apariția: Street 

Handball și Fitness Handball. FRH va adera la acest program promovând planuri de acțiune 
pentru atragerea unui număr mare de practicanți pentru loisir  

 
• Centre Naționale Olimpice de Tineret 

 
• Consolidarea funcționalității centrelor actuale 
• Conducerea va fi asigurată de câte un staf tehnic format din: 2 antrenori la fiecare grupă și staf 

medical: medic, psiholog, preparator fizic, kinetoterapeut/maseur pentru centru 
 

• Centrele de Excelență  
 

• Structuri existente la Râmnicu Vâlcea și Sighișoara precum și cele care se vor înființa vor 
funcționa cu cate 3 grupe a 16-18 sportivi valorificând Gimnaziada COSR (grupa a 3-a) cu 
componență variabilă în funcție de progresul valorii jucătorilor 

• Conducerea va fi asigurată de câte un staf tehnic format din: 2 antrenori la fiecare grupă și staf 
medical: medic, psiholog, preparator fizic, kinetoterapeut/maseur pentru centru  

• Crearea unor centre noi  
 

• Resurse umane 
 

    Antrenori 
• Organizarea cursurilor periodice de perfecționare a antrenorilor pentru toate categoriile de 

clasificare 
• Licențierea prin „RINCK Convention” Master Coach EHF cu colaborarea Federației Europene 

de Handbal 
• Organizarea de work-shop-uri, sesiuni panel, naționale și internaționale în cooperare cu EHF,  

IHF și cu cadre din învățământul superior 
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• Colaborarea cu UNEFS și celelalte centre universitare din țară 
    Arbitri, observatori, delegați 

• Formarea a două cupluri de arbitri semiprofesioniste (masculin&feminin), așa cum există în țări 
(ex.FRA, POR), având în vedere densitatea jocurilor din calendarul internațional și național în 
măsura în care rezultă că este necesar 

• Promovarea și susținerea arbitrilor și delegaților EHF și IHF 
• Promovarea și sustinerea femeilor conform proiectelor EHF și IHF 
• Inițierea și calificarea tinerilor arbitri prin cursuri profesionaliste 
• Îmbunatățirea calității arbitrilor la toate nivelurile 
• Poziționare FRH ca partener profesionist de colaborare și dialog 

 
• Proiecte educare-formare a sportivilor 

 
• Promovarea „Carierei duble” ca beneficiu pentru viața post-sportivă competițională, favorizarea 

integrării socio-profesionale în colaborare cu MTS, INCS, Blocul Național al Sindicatelor(BNS) 
și cu alte entități. 

   *La nivelul Uniunii Europene există linie de finanțare prin programul ERASMUS+ 
• Programe de coaching, mentoring și alte tipuri, în funcție de nevoi 
• Accesarea proiectului Former Players din cadrul IHF 

*Handbaliștii retrași din activitatea sportivă pot beneficia de acest proiect pentru a deveni 
observatori, arbitri, delegați IHF 

 
• Integrarea instituțională 

 
• Participarea la politici publice, relații instituționale, comunicare, proiecte europene si 

internationale 
• Intensificarea comunicării si consolidarea relațiilor cu autoritațile locale 
• Dezvoltarea colaborării la nivel național și internațional cu următoarele instituții: MTS, COSR, 

INCS, INMS, EHF, IHF 
• Dezvoltarea de colaborări cu federații ale altor state, în vederea realizării de schimb de 

experiență și de bune practici 
• Reconsiderarea Statutului FRH, conform realității actuale. 

 *realizarea unei dezbateri la nivel național cu toate entitățile afiliate 
*exemplu: Potrivit statutului actual, există 2 vicepreședinți aleși direct de către Adunarea 
Generală de alegeri (legitimitate maximă), dar care nu fac nimic concret în afară de un drept de 
vot în Consiliul de Administrație. O federație optimistă și deschisă ori renunță la vicepreședinți, 
ori dă substanță acestui post, în conformitate cu legitimitatea directă conferită de alegerea de 
către Adunarea Generală 

• Revizuirea statutelor: antrenorilor, sportivului handbalist, arbitrilor, observatorilor, delegaților 
• Propuneri de integrare a specialiștilor români în structurile de specialitate europene și mondiale 
• Aderarea la proiectele EHF și IHF 
• FRH își propune să creeze cadrul optim și să inițieze parteneriate cu alte organizații non 

guvernamentale, menite să mărească gradul de promovare a activităților de handbal în România 
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            ORGANIZAREA CAMPIONATULUI MONDIAL U20 în anul 2020 în România 
 

• Formarea unei echipe de 3 persoane care va merge în  Ungaria, unde se va desfășura WCh HUN 
(01-15.07.2018), pentru a culege informații și a acumula experiența organizatorică; 

• Dezvoltarea unui program de voluntariat  
• Dezvoltarea comercială (marketing si branding) pentru Echipele Naționale 
• Dezvoltarea si consolidarea relațiilor cu autoritățile locale  

 
            Transparență instituțională 
 

• Publicarea minutelor C.A, Comitet Director  
• Publicarea minutelor tuturor comisiilor 
• Publicarea contractelor 

     
Gala Handbalului Romanesc  
 

• Un moment bun pentru integrarea partenerilor în lumea handbalului 
• Recunoașterea meritelor sportive pentru antrenori, sportivi etc 

 
Sediul F.R.H  
 

• Este necesar să ne construim un sediu care să ne reprezinte 
 
 

6. Creșterea cooperarii internaționale cu IHF, EHF si federațiile de handbal din alte țări  
 
 

Programe în derulare de către EHF: 
• Proiect SMART: proiecte pe termen scurt în federații membre cu scopuri și cu obiective 

specifice; include suport material, coaching și suport tehnic 
• Proiect FOSTER: acorduri de cooperare între federații; de obicei, între națiuni de vârf și țări 

emergente pentru a susține progresul dezvoltării handbalului. E un moment bun pentru integrarea 
partenerilor în lumea handbalului 
*preluarea de organizare a unui modul de curs Master Coach 
Club Manager – curs pentru obținerea certificatului de Manager EHF 
 

Programe în derulare de către IHF: 
• Former Players (foști handbaliști) - handbaliștii retrași din activitatea sportivă pot beneficia de 

acest proiect pentru a deveni observatori, arbitri, delegați IHF 
 *participarea la crearea de moțiuni 

*participarea la Congrese, Conferințe, Workshop-uri si alte activitați organizate de către IHF și 
EHF 

            *schimb de experiență intre federații 
*participarea reprezentanților FRH si a reprezentanților cluburilor la acținile intreprinse de IHF 
și EHF 


