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DOAMNELOR, DOMNISOARELOR SI DOMNILOR, STIMATI INVITATI. 
 

I. 
 A.M.H., are ca principal scop, organizarea si desfasurarea Campionatelor 
Municipale, a diferitelor competitii handbalistice, la nivel municipal si 
interjudetean, organizarea diferitelor competitii omagiale, sustinerea 
calendarului competitional al F.R.H., prin participarea  si organizarea, impreuna 
cu aceasta, a diferitelor competitii interne si internationale , turnee de pregatire 
internationale,  legitimarea sportivilor si antrenorilor, premierea celor mai buni 
sportivi si antrenori, organizarea de consfatuiri cu antrenorii, pe probleme nou 
aparute in handbal, organizarea cursurilor de formare a noi generatii de arbitri, 
alte activitati cu caracter organizatoric, educational si de participare in 
competitii pentru ridicarea nivelului competitional al sportivilor, oficialilor, 
arbitrilor, ce isi desfasoara activitatea pe raza Municipiului Bucuresti.  
  
 Ceea ce este cel mai important este faptul ca, si in acest an, incercam cu 
mijloace financiare reduse sa indeplinim toate prevederile din calendarul 
propriu, depasind, unele capitole, ale acestuia. Totul numai datorita sprijinului 
necontenit al majoritatii dumneavoastra, printr-o mai buna organizare a 
activitatii noastre, colaborarea la un inalt nivel cu conducerea FRH, prilej cu care 
aducem multumirile noastre sincere, urmand a rasplati aceasta colaborare prin 
performante inalte la nivelul sportivilor, oficialilor si arbitrilor. Ceea ce noi 
dorim a realiza, este in slujba dumneavoastra,  

-  a copiilor, pe care ii selectionati, pregatiti, introducandu-i in inalta 
performanta,  

- de a perfectiona activitatea antrenorilor tineri,  
- de a marii numarul de echipe angrenate in competitiile noastre,  
- cresterea numarului de echipe de copii si junior, in special, si prin 

atragerea a cat mai multora dintre acestea din provincie, pentru intarirea 
campionatelor noastre, de formare a noi sportivi de top national si 
international, care sa reprezinte cu cinste Bucurestiul si mai apoi 
Romania.  

 
De asemenea, putem mentiona, ca si lucru imbucurator  

- marea performanta de a avea Turneele Finale de juniori cu 
echipe din Bucuresti, in finala, fapt care se datoreaza 
profesorilor coordonatori, precum si sportivilor, pentru munca 



asidua si continua in perfectionarea si imbunatatirea calitatii 
handbalului practicat.  

- Reinceperea de turnee internationale (avand organizate deja 2 
competitii, CUPA ANUL Nou editia I si a II-a, cu participarea 
echipelor din afara tarii), anul acesta dorim a mari numarul 
echipelor participante 

 
I 

                               DOAMNELOR, DOMNILOR,                                       
 Asociatia Municipala de Handbal Bucuresti s-a constituit la 26.11.2001, in 
conformitate cu prevederile Legii Sportului, nr. 69/2000 si a Ordonantei de 
Guvern nr. 26/2000. S-a eliberat aviz de constituire si autorizatie de functionare 
nr. 657/28.01.2002, cu Certificat de Identitate Sportiva nr. B/B00001/2002, 
inregistrat la Registrul Special, sub nr. 149/31.01.2002, emis de Ministerul 
Tineretului si Sportului, avand ca obiect de activitate: HANDBAL. 
 In Adunarea Generala a A.M.H. din 21.03.2005 a fost aprobata 
schimbarea sediului social al asociatiei, in strada Apusului, nr. 54, bl. 49, sc. 2, 
et. 1, ap. 25, sector 6, Bucuresti, avand ca sediu functional str. Hristo Botev, nr. 
17, sector 3, in incinta Colegiului “N. Kretzulescu”, de asemenea au fost 
reconfigurate fisele postului, pentru presedintii de comisii, implementand 
sarcini noi, etapei pe care o parcurgem. 
 A.M.H. Bucuresti este inca cea mai mare Asociatie Judeteana de Handbal 
din tara, cu un numar de 9416 sportivi legitimati din octombrie 1994 si pana in 
prezent, 109 antrenori si profesori de handbal, care participa la activitatile 
asociatiei si un numar de 81 membri afiliati. 
 De la ultima Adunare Generala si pana in prezent, Consiliul Director al 
A.M.H., si-a desfasurat activitatea in conformitate cu hotararile Adunarii 
Generale si a calendarului propriu pentru anul 2021-2022.  
 In principal, Consiliul Director al A.M.H. a cautat si a reusit rezolvarea 
tuturor problemelor aparute in munca cu sportivii, antrenorii, arbitrii si cu 
persoanele oficiale, pentru imbunatatirea nivelului calitativ si de performanta al 
handbalului juvenil din capitala. 
 Ca o prioritate a activitatii noastre, a fost aceea a transparentei totale in 
masurile si hotararile adoptate in folosul si sprijinul handbalului la nivel de 
juniori si copii. Toate masurile referitoare la buna desfasurare a activitatii 
noastre, au fost adoptate in sedintele lunare, trimestriale sau extraordinare ale 
Consiliului Director al A.M.H..  

In activitatea noastra in prim plan a fost pus interesul in atragerea a cat 
mai multor tineri pentru practicarea sportului de performanta, a handbalului in 
mod special, pentru a forma tineri sanatosi din punct de vedere fizic, dar si 
mental. Toate resursele materiale si financiare ale noastre au fost dirijate spre 
organizarea de competitii rezervate in exclusivitate copiilor si juniorilor. Am 
cautat sa dezvoltam legaturi cu tineri din tari europene prin participarea la 



turnee organizate in tara si in strainatate, de promovare a valorilor sportive si 
culturale bucurestene, a schimbului de informatii si idei intre conducerile 
A.M.H. si a cluburilor cu care am intrat in contact, in vederea perfectionarii 
activitatii noastre, care sa capete valente europene de la integrarea Romaniei in 
U.E., la 01.01.2007. 
                                                       

II. 
  Asociatia Municipala de Handbal, este chemata a face analiza 
activitatii desfasurate de la ultima Adunare Generala, pentru perioada 
01.10.2021 si pana in prezent.  
 
 Totusi aici se impun cateva precizari in realizarea calendarului 
competitional pe anul trecut. A.M.H. odata cu aparitia acestei situatii de 
pandemie globala, a avut mari dificultati in organizarea de jocuri pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti si Ilfov, mai ales datorita restrictiilor impuse de catre 
autoritati. 
 Dintre realizarile asociatiei in 2021-2022, putem enumera: 

- Desfasurarea Campionatelor Municipale de handbal, la nivel de 
juniori, copii si seniori, in care au avut loc un numar de peste 800 
jocuri. 

- Premierea echipelor din fonduri proprii 
- Organizarea de festivaluri pentru cei mai mici dintre practicantii 

acestui sport 
- Au fost organizate competitii cu caracter caritativ (strangere de 

fonduri) mai ales cu sprijinul echipelor de seniori 
  
 De asemenea, am participat la organizarea si desfasurarea Campionatelor 
studentesti, liceale si gimnaziale, la toate etapele desfasurarii competitiilor 
respective. 
   Imbunatatirea permanenta a continutului site-ului si extinderea gamei 
de inmagazinare a datelor acestuia, in prezent acesta a devenit principalul 
mijloc de comunicare cu cei ce-si desfasoara activitatea in handbal. 

- Intocmirea unor baze de date privind evidenta legitimarilor sportivilor si 
evidentierea lor din octombrie 1994. Introducerea in baza de date a 
activitatii competitionale si a arbitrilor, elaborarea unor regulamente la 
diferite activitati competitionale, intocmirea de clasamente pe categorii 
competitionale. Realizarea paginii de web a A.M.H. cu toate datele la zi 
legate de activitatea asociatiei, aceasta inca mai suporta modificari si 
adaugiri. 

-  Procurarea a documente de legitimare pentru noii sportivi. 
-  Sportivii bucuresteni prezenti la loturile nationale de seniori, juniori 

si cadeti ale F.R.H.. 



-  Alte activitati pentru atragerea de noi sportivi spre inalta 
performanta, imbunatatirea stilului si procedeelor de munca cu 
antrenorii si sportivii, mai buna colaborare cu structuri similare din tara si 
strainatate, colaborarea cu DSTMB, normalizarea relatiilor cu conducerea 
F.R.H. 

-  Atragerea de noi sponsori, pentru permanentizarea activitatii 
noastre si indeplinirea cerintelor calendarului competitional pentru anul 
in curs, care a si fost depasit prin noi realizari. 

-  Reorganizarea Consiliului Director, al A.M.H., prin atragerea a noi 
membri.  

 
 Au fost sprijinite financiar si cu echipament, unele din echipele aflate in 
mare nevoie, ce erau in prag de desfiintare.   Au fost efectuate vizele anuale 
sportivilor participanti la Campionatele Nationale.  
 Pe ansamblu, au fost depasite prevederile Calendarului Competitional, 
pentru anul in curs. 
 
 
                                                               III. 
 Trecand la analiza activitatii A.M.H., din perioada octombrie 2021 si pana 
in prezent. 
 In sezonul 2021-2022 au fost organizate un numar de 400 jocuri la nivelul 
AMHB, din care 236 la nivel de J4, Minihandbal, 30 la nivel de seniori, restul 
fiind la competitiile de babyhandbal. 
 In sezonul 2022-2023, AMH a inceput Campionatele Municipale de 
Handbal cu un numar de 53 echipe juniori si 14 echipe seniori, disputand pana 
in acest moment un numar de 3 etape cu respectarea protocolului medical 
agreat de FRH cu MTS si MS. 
  

Felicitam pe toti participantii in competitii, in egala masura sportivi, 
antrenori, arbitri, pentru ca numai prin efortul lor nedramuit, putem avea 
rezultate bune. 
 De asemenea multumirile noastre deosebite pentru sprijinul acordat, 
logistic, financiar si chiar moral din partea prof. coordonator al activitatii 
A.M.H., din cadrul Directiei Pentru Tineret si Sport a Municipiului Bucuresti, 
precum si a conducerii DTSMB. 

                                                 
AMH Bucuresti a reusit sa schimbe modul de organizare al competitiilor, 

acolo unde sunt numeroase echipe, conform discutiei avute cu cluburile in 
sezonul trecut. Acestea sunt: 

Incepand din sezonul 2021-2022: 



 Toate echipele inscrise in Campionatele Municipale de Handbal vor avea 
obligativitatea ca minim 1/Tur (sau si retur dupa caz) sa puna la dispozitie 
sala pentru un numar minim de jocuri (maxim 2 cluburi organizatoare) 

Exemplu. 
               Daca se face 1 categorie cu 10 echipe inscrise atunci echipa va organiza 
toate jocuri 
               Daca se face o categorie cu 20 echipe atunci 2 cluburi vor trebuii sa 
organizeze jocurile, urmand ca celalalte cluburi sa le organizeze pe urmatoarele 

 Programul pe etape si organizator de etapa va fi afisat de la inceputul 
campionatului. Primele programari in Sali se vor face la cluburile care au 
Sali proprii 

 Inscrierile vor incepe mai devreme, dar inceputul campionatului va fi 
pastrat. 

 Toate echipele vor trebui sa isi incarce pozele si datele cluburlui, a 
echipelor inscrise, precum si a sportivilor legitimati in portalul AMH altfel 
nu vor fi acceptate in competitie, pana la termenul maxim impus la 
sedinta premergatoare inceputului de campionat. (evitand folosirea de 
sportivi la mai multe echipe ale aceluiasi club pentru acea categorie de 
varsta) 

 Nu vor fi acceptate echipe din provincie decat daca sunt de acord sa joace 
conform regulamentului AMH, iar echipele din Bucuresti nu vor face 
deplasarea la aceste echipe. 

 Nu vor fi acceptate neprezentari sau reprogramari decat in cazuri de forta 
majora. 

 Jocurile vor fi programate in ziua opusa fata de jocurile FRH 
          Exemplu : Etapele la J3 feminin in sezonul 2020-2021 la FRH vor fi 
programate sambata, deci in AMH vor juca duminica 

 Dupa 2 neprezentari echipa va fi scoasa din competitie si va primi 
amenda sau interdictie de a participa in campionatele urmatoare. 
(urmeaza a fi discutat) 

 Nu se va plati barem de catre echipe pentru arbitri/medici si nici nu se va 
pune taxa de inscriere 

 Orele vor fi transmise pana cel tarziu marti seara, echipele avand destul 
timp (cu programul de organizare afisat de la inceput pentru tot anul) sa 
isi organizeze jocurile. 
In cazul in care 1 echipa nu are sala poate sa inchirieze in alta parte, 
anuntul locatie de desfasurare facandu-se cu minim 2 saptamani inainte 
de data de disputare, in Sali omologate, pentru ca restul echipelor sa aibe 
timp sa se organizeze. 

 Se va face un regulament de competitii propriu AMH, care va fi postat din 
timp pe site  



Regulament mult mai strict la disciplina privind comportamentul 
parintilor in sali 

 Integrarea unei parti pentru cluburi unde isi pot incarca datele si sportivii 
pe site-ul AMH. (poza, data nastere, nr legitimatie FRH/AMH, clubul, 
echipa) 

 Pe fiecare raport de joc echipele au obligativitatea de a trece datele 
sportivilor (an nastere, nr tricou, nr legitimatie, nume+prenume)  

 Nu se mai accepta reprogramari/neprezentari la J4 (deoarece suntem in 
imposibilitatea de a disputa toate jocurile pana faza pe euroregiune 
ro3+ro8))  

 Pentru echipele din afara Bucurestiului (Corbeanca, Peris, Buftea, etc) - 
transportul arbitrilor si al medicului (in cazul in care nu sunt asigurati 
local) este asigurat de catre clubul gazda, preluarea facandu-se din zona 
limitrofa a orasului.  

 AMH este responsabila de delegarea si prezenta la meciuri a arbitrilor si a 
asistentilor medicali (exceptie facand cluburile care pot asigura singure) - 
dar si aici va trebui completat statul de plata + raportul de joc 

 Rapoartele de joc vor fi stranse de catre medici, iar plata baremurilor de 
arbitraj + medical va fi facuta la sfarsitul fiecarei luni. 

 
 
Comisia de Arbitri 
 
 Comisia de arbitri din cadrul AMH, organizeaza si indruma intreaga 
activitate de arbitraj din Municipiul Bucuresti. 
 

Incepand cu data de 06.05.2020, comisia de arbitri este formata din: 
Stark Bogdan, Enache Daniela si Constantin Alexandru. Sedintele saptamanale 
se desfasoara la Sala Iris, marti ora 18:00. 

 
La examneul anual al arbitrilor care s-a desfasurat in data de 05.09.2022 

au luat parte toti arbitri acreditati din Bucuresti, cu exceptia celor care au 
sustinut examenul centralizat la Covasna sub indrumarea CCA a FRH. 
Razultatele au fost foarte bune si asteptam cu indredere reinceperea 
campionatului municipal unde ii putem vedea la lucru si pe cei mai noi dintre 
colegii nostri. 

 
Activitatea Comisiei a fost concentrata pe asigurarea arbitrajului la 

competitiile desfasurate la nivel municipal si pe formarea de noi arbitri. 
 

Competitiile de juniori s-au desfasurat cu arbitri incepatori, acestia fiind 
urmariti si indrumati fie de un arbitru cu experienta, fie de cadre didactice care 
au avut anterior si calitatea de arbitru. In 2021-2022 au existat si jocuri care fie 



din cauza programarii fie a neseriozitatii arbitrilor tineri au fost arbitrate de 
profesorii antrenori. 
 

Divizia B a fost arbitrata numai de cupluri cu experienta, insa au existat in 
permanenta diferente mari de opinii intre modul de a intelege regulamentul de 
catre echipe si arbitri, echipele fiind vesnic nemultumite de arbitri si arbitraje, 
uneori chiar de arbitri internationali (Nastase), ceea ce ridica mari semne de 
intrebare in ceea ce privaste cunoasterea prevederilor actuale de regulament 
de catre echipe si, mai ales, acceptarea aceptor prevederi si in special a 
deciziilor luate de arbitri, in baza acestor prevederi. 
 
 

S-au tinut cursuri pentru formarea arbitrilor in fiecare an, astfel: 
 
   An         Cursanti inscrisi 
 
2016-17 16 
2017-18 21 
2018-19 15 
2019-20 25 
2020-21   8 
2021-22  24    (in curs) 
TOTAL  
  

La fiecare curs s-au inscris mai multi cursanti, unii renuntand sa mai 
frecventeze cursurile, altii un s-au prezentat la examenul de absolvire. 
 

Dintre cei care au promovat examenul de absolvire (47) unii au renuntat 
sa mai arbitreze dupa numai cateva etape, iar cei mai multi in anul imediat 
urmator. 
 

Marea majoritate a celor care au renuntat au acuzat terminarea 
junioratului si continuarea studiilor motivand ca un le ajunge timpul pentru 
studiu, iar unii au acuzat lipsa unei motivatii materiale si fie au abandonat de tot 
activitatea sportiva fie au continuat sa joace handbal, la nivel de amatori. 
 

Au fost si studenti sau muncitori detasati temporar la Bucuresti, care au 
activat sau urmat cursurile de arbitri organizate de colegiul nostru, iar dupa 
incheierea activitatii in Bucuresti au revenit in localitatile de domiciliu. 
 

Se observa o dorinta mai mare de a se inscrie la cursuri a fetelor, baietii 
fiind mai rezervati si in ceea ce prineste participarea dar si a unei mentalitati si 
atitudini de arbitru. 



In acelasi timp au fost transferati in CA arbitrii care si-au stabilit domiciliul 
in Bucuresti. 
 

Este de mentionat ca CA a AMHB este numeric cea mai puternica comisie 
de arbitri din tara, avand 1 arbitru IHF, 4 arbitri EHF, 2 arbitri EHF Beach si 3 
arbitri tineri EHF iar valoric este de departe in top. 
 

Activitatea comisiei a fost puternic perturbata in 2020 si 2021 de 
pandemia de Covid 19, prevederile legale din pandemie impiedicandu-ne sa 
tinem sedinte saptamanale cu comisia de arbitri. 
 
Comisia de Disciplina 

 
Activitatea Comisiei de Disciplina a AMHB s a desfasurat, din luna 

septembrie 2021 pana la 30 septembrie ac, cu indeplinirea prevederilor 
Statutului AMHB , si a Legii 69/2000 (Legea educatiei fizice si sportului) 
completata si modificata. 

Comisia de Diciplina a AMHB a functionat in urmatoarea componenta 
conform StatutuluiAMHB, respectiv : 

Presedinte : 
Dl VICEA VIOREL 
Membrii: 
Dl COSTACHE NINEL , Dl CONSTANTIN ALEXANDRU 
Inceea ce priveste activitatea Comisiei aceasta s adesfasurat normal pe 

tot parcursul sezonului competitional 2021-2022 . 
Astfel de la 01.09.2021 pana in prezent, Comisia de Disciplina asolutionat 

un numar de 7 de cauze, din acest total, nu numar de 1 cauza a fost solutionata 
cu Averisment, 2 au fost solutionate etape suspendare si 3 cu penalitate 
pecuniara suma totala in urma acestor sanctiuni este de 600lei. 

O alta raportare, avand in vedere calitatea celor sanctionati, pentru 
aceasi perioada este: 2 sportivi, 3 antrenori , 1 oficial.  Cu referire la continutul 
actiunilor,  se remarca o escaladare a violentelor verbale din partea antrenorilor 
la adresa arbitrilor -sanctionate dealtfel de comisie destul de drastic, altele 
decat cele referitoare la incalcalire regulamentului jocului de handbal, precum 
si litigii privind transferul jucatorilor la nivel de AMH ce au necesitat investigatii 
destul de amanuntite. De remarcat ar fi faptul ca datorita masurilor luate, la 
nivel de divizia B nu au  mai fost raportate evenimente disciplinare pana la 
incheierea sezonului precedent. In acest sens,  incalcarile ale eticii sportive de 
natura a aduce atingere spiritului si prestigiul jocului de handbal in cadrul 
competitiilor organizate de AMHB, au fost sanctionate de  membrii comisiei 
destul de drastic, incercand prin hotararile luate , sa diminueze pana la 
eliminare aceste manifestari neregulamentare. 

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii: 



-Intocmirea de rapoarte suplimentare de catre arbitrii si oficiali cat mai 

detaliate si la orice eveniment petrecut pe teren cat si in afara, fie el si minor, 

pentru a putea sanctiona abaterile disciplinare si neregulamentare, in vederea 

mentinerii unui climat cat mai normal de desfasurare a competitiilor. 

 
IV. 

                                                     Doamnelor si domnilor 
 
        
La capitolul neimpliniri putem adauga: 

- In continuare intampinam probleme in obtinerea rezultatelor dupa 
terminarea jocurilor, drept pentru care vom face in asa fel incat sa 
avem o colaborare cat mai stransa atat cu arbitri, cat si cu 
dumneavoastra, bazandu-ne pe un ajutor reciproc in transmiterea si 
trecerea acestora pe site.  

- Incapacitatea de atragere a mai multor  sponsori pentru intregirea 
bazei materiale si financiare a A.M.H.; 

- Lipsa de popularizare in mijloacele mass-media scrisa si vorbita a 
rezultatelor activitatii noastre, precum si de incununare a succeselor 
noastre, catre F.R.H.; 

- Baza de date de pe site insuficienta si neactualizata; 
- Nu au fost sprijinite in totalitate echipele care au necesitat un ajutor 

iminent (in special in echipament, mingii sau Sali de desfasurare a 
antrenamentelor)  

- Lipsa interesului antrenorilor/delegatilor la sedintele anuntate din 
timp ale AMH 

- Neparticiparea echipelor la inceputul campionatului municipal dat si 
folosirea unor scuze care nu reflecta seriozitatea si profesionalismul 
care caracterizeaza echipele inscrise in acest campionat 

- Lipsa de actiune in echipa a membrilor Consiliului Director, unii avand 
o activitate de imagine, fara realizari concrete. 

- Lipsa clasamentelor finale datorate lipsei rezultatelor 
- Finalizarea pe ultima suta de metri a unor competitii pentru a putea 

transmite la FRH echipele calificate in fazele superioare 
 
  

                                                              V. 
  De mentionat un lucru extrem de grav, pana la aceasta data, pe toti 
anii trecuti, A.M.H.  nu a primit de la bugetul consolidat al statului nici un 
leu, desi de la inceputul anului s-au derulat o serie de activitati, enumerate 
mai sus, neinregistrindu-se restante in efectuarea platilor catre diferitii 



beneficiari, sau plata impozitelor aferente statului. Promisiuni exista, dar ne 
dorim concretizarea acestora!!! 
 

Activitati propuse a se realiza pentru anul 2022-2023  
          -     Demararea unei noi editii a Campionatelor Municipale de Handbal, 
pentru seniori, juniori I, II, III, IV si copii, fete si baieti. Pentru a castiga mai 
multe etape in derulare, in paralel cu Campionatele Nationale, pentru care 
marea majoritate va pregatiti, sa incepem editia din acest an, in data de 22 
octombrie. 

- Imbunatatirea stilului de munca si colaborare cu oficialii echipelor, 
sportivii si arbitrii; 

- Sprijinirea prin toate mijloacele de mentinere si chiar sporire a 
numarului de echipe de juniori si seniori participante in competitiile 
municipale; 

- Cresterea numarului de echipe de copii la fete si baieti, prin 
participarea lor la Campionatele Municipale si apoi inscrierea in 
competitiile adresate lor la nivel national. 

- Revitalizarea activitatii la nivel de juniori prin angrenarea acestora in 
campionatele locale pe categorii de varsta si cresterea valorii 
campionatelor prin cointeresarea participantilor la obtinerea de locuri 
fruntase; 

- Sprijinirea desfasurarii in bune conditiuni a Campionatelor Municipale 
Scolare, Liceale si Studentesti; 

- Asigurarea unui sediu functional, pentru desfasurarea activitatii 
A.M.H. cu sala de sedinte pentru antrenori, sportivi si arbitri. 

- Premierea cu echipament sportiv si a altor echipe care nu sunt clasate 
in primele trei locuri, dar care au o nevoie acuta de un astfel de sprijin; 

- Extinderea relatiilor internationale la nivel de juniori cu echipe 
reprezentative ale capitalei pe categorii de varsta; 

- Popularizarea competitiilor municipale in mass-media scrisa si vorbita; 
- Atragerea unor noi sectii si asociatii sportive din randul scolilor si 

liceelor spre afiliere la activitatea A.M.H.; 
- Permanentizarea evidentei antrenorilor si sportivilor care activeaza in 

sportul de performanta din capitala; 
- O mai buna colaborare cu conducerea F.R.H. in vederea cresterii 

numarului de sportivi din Bucuresti, componenti ai loturilor nationale 
de handbal. 

- Procurarea din surse proprii a unei camere video digitale necesara 
filmarii jocurilor de juniori la nivel F.R.H. si municipal in vederea 
analizarii acestora si a prestatiei arbitrilor; 

- Organizarea in perioada octombrie 2022 – martie 2023, a unui nou 
curs de formare a noi arbitri, fete si baieti. 



- Schimbarea tipizatelor, cerere de legitimare, fisa sportivului, borderou 
vize anuale, cerere de transfer, state de plata etc. 

- Preocuparea fiecaruia dintre dumneavoastra, pentru atragerea de 
personal medical si mai ales asistenti, la fiecare din jocurile la care 
participati, in mod oficial, in calitate de echipa gazda, contravaloarea 
prestatiei acestora, fiind suportata de A.M.H. 

- Rezolvarea operativa a tuturor situatiilor neprevazute ce apar in 
timpul anului. 

 
 Nu putem incheia acest raport de activitate fara a aduce multumirile 
noastre deosebite conducerii F.R.H, care a sprijinit activitatea AMH, a dlui 
Maximilian Gavrila - Presedinte al Comisiei de Antrenori pentru sprijinirea in 
organizarea de turnee internationale,  precum si tuturor cluburilor care isi aduc 
aportul in fiecare saptamana prin punerea la dispozitie a salilor, precum si 
pentru sugestiile pe care acestia le aduc membrilor CD al AMH pentru 
imbunatatirea activitatii noastre. 
 De asemenea mentionam si ajutorul primit de la dl Sandu Grigoriu prin 
punerea la dispozitie a unui spatiu in care AMHB sa isi desfasoare activitatea. 
 Ca si concluzie, consideram ca activitatea AMH s-a imbunatatit si adaptat 
vremurilor in care traim, odata cu schimbarea unor membri din conducerea 
AMHB si cooptarea de membri tineri care au imbunatatit imaginea noastra, 
precum si modul de relationare cu membri AMHB. 
 Multumiri tuturor participantilor la aceasta Adunare Generala de alegeri. 
 
 
                              Presedinte A.M.H. Bucuresti, 
   Pirvu Mihai 
 
 


