Federatia Romana de Baschet
B-dul Basarabia nr. 39 Bucuresti, Sector 2,
022103 Romania,
CUI: 4203857
Tel: +40 31 437 85 27
Fax: +40 21 317 04 89
E-mail: federatia@frbaschet.ro
www.frbaschet.ro

PROCEDURĂ DEZAFILIERE
STRUCTURI SPORTIVE MEMBRE FRB

În acord cu prevederile Statutului Federației Române de Baschet, calitatea de membru
afiliat al FRB poate înceta prin excludere, conform art. 9.1.3..
Procedura de excludere a unui membru afiliat al FRB este prezentată și descrisă în
cadrul art. 9.3. și următoarele din Statutul FRB și prevede următoarele:
“9.3 Excluderea unui membru afiliat al FRB, se poate aplica în următoarele cazuri:
9.3.1 neplata cotizației pentru o perioadă de 2 (doi) ani consecutiv;
9.3.2 lipsa oricărei activități a membrului FRB în domeniul baschetbalistic, pentru o
perioadă de 2 (doua) sezoane competiționale. Adoptarea unei decizii de
excludere bazată pe acest criteriu, va avea în vedere analiza efectuată de către
FRB privind activitatea structurii sportive respective la toate categoriile de
vârstă la care sunt organizate competiții oficiale (seniori, juniori și copii –
minibaschet);
Desfășurarea unei activități de către o structură sportivă (club sportiv), în sensul
prezentului articol, presupune înscrierea și participarea efectivă la una din competițiile
oficial organizate de FRB.
Desfășurarea unei activități în sensul prezentului articol de către o AJB sau AMBB
presupune organizarea unei competiții la nivel județean sau municipal, aprobată în
prealabil de FRB, la oricare dintre categoriile de vârstă, masculin sau feminin.
9.3.3 încălcarea în mod grav și/sau repetat a Statutului, regulamentelor, normelor și
hotărârilor FRB și FIBA;
9.3.4 în cazul revocării recunoașterii ca structură sportivă, potrivit dispozițiilor legale
în vigoare, ce are drept consecință radierea acesteia din cadrul Registrului
Sportiv organizat de MTS;
9.4 Decizia privind excluderea unui membru FRB va fi adoptată în cadrul Adunării
Generale, la propunerea Consiliului Director. Anterior formulării acestei propuneri de
către Consiliul Director și introducerii sale pe ordinea de zi a Adunării Generale,
Secretarul General va notifica membrul FRB cu privirea la posibilitatea excluderii sale,
împreună cu recomandarea adoptării unor măsuri de urgență pentru remedierea
acestora, în măsura în care acest lucru mai este posibil. Adoptarea deciziei se va realiza
cu majoritate simplă.
9.5 Urmare a deciziei adoptată de către Adunarea Generală privind încetarea calității de
membru afiliat pentru o structură sportivă, FRB va opera excluderea (dezafilierea)
acestuia din evidența Registrului de Afilieri FRB.
9.6 Un membru afiliat exclus, va putea înainta o noua cerere de afiliere FRB numai dupa o
perioadă de 2 (doi) ani de la data adoptării deciziei de excludere de către Adunarea
Generala.”

În acest sens, în vederea aplicării prevederilor statutare, FRB propune Consiliului Director,
aprobarea următoarei proceduri de lucru:
1. În perioada 01.12. 2017 – 15.02.2018 Departamentul Financiar și Departamentul
Competiții din cadrul FRB vor realiza o evidență a structurilor sportive care se găsesc
în situațiile prevăzute la art. 9.3.1 și 9.3.2 din Statutul FRB;
2. Pe baza listelor realizate de către Departamentul Financiar și Departamentul
Competitii, Secretarul General va notifica structurile sportive aflate în stare de
excludere, recomandându-le remedierea de urgență a acestei situații;
3. Termenul de remediere acordat va fi de 30 de zile de la data trimiterii notificării;
4. Procedura de notificare va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată în oricare
din următoarele modalități: prin publicare pe website-ul oficial al FRB www.frbaschet.ro, prin comunicare la adresa de email oficială a structurii sportive
indicate de aceasta în relația cu FRB, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire;
5. După expirarea termenului de remediere, Secretarul General va comunica lista cu
cluburile aflate în stare de excludere către Consiliul Director al FRB, urmând ca acest
organ de conducere al FRB să o propună spre aprobarea următoarei Adunări
Generale;
6. Adoptarea măsurii de excludere se va face de către Adunarea Generală cu majoritate
simplă;
7. Până la data deciziei Adunării Generale, drepturile și obligațiile membrilor afiliați
rămân neschimbate;
8. Nicio structură și/sau organ de conducere al FRB, în afara Adunării Generale, nu
poate lua decizia excluderii structurilor sportive;
9. Ulterior Hotărârii Adunării Generale, FRB va opera excluderea (dezafilierea)
structurilor sportive excluse din evidența Registrului de Afilieri FRB;
10. Hotărârea Adunării Generale a FRB va fi comunicată către Tribunalul București, în
vederea reactualizării numărului de structuri sportive afiliate definitiv la Federația
Română de Baschet;
11. De asemenea, FRB va notifica și Ministerul Tineretului și Sportului în legătură cu
structurile sportive dezafiliate, pentru ca acesta să poate dispune retragerea
autorizației pentru sportul baschet din Certificatul de Identitate Sportivă al clubului
exclus.

