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PREAMBUL
Federatia Romana de Baschet isi propune promovarea, practicarea si dezvoltarea jocului de
baschet, cu scopul de a crea o puternica comunitate a membrilor sai si de a face din aceasta
disciplina sportiva una dintre cele mai cunoscute si apreciate atat pe teritoriul Romaniei, cat si
in cadrul competitiilor internationale.
Stabilirea obiectivelor Federatiei Romane de Baschet precum si activitatea desfasurata in sensul
realizarii acestora se realizeaza in spiritul celor 6 valori fundamentale promovate si sustinute
de catre FIBA: EXCITING (disciplina sportiva atractiva), SMART(disciplina sportiva bine
structurata, cu reguli precise si transparente, a carei practicare presupune abilitati specifice),
PROGRESSIVE (dinamism, atitudine pro – activa), OPEN (deschidere, prestigiu si
credibilitate), REPONSIBLE (promovarea fair-play –ului in cadrul competitiilor organizate
precum si a responsabilitatiii etice si sociale), TOGETHER (o singura echipa avand la baza
relatiile individuale solide ale membrilor sai).
Elaborarea prezentului statut s-a realizat in concordanta cu prevederile Legii Educatiei Fizice
si a Sportului nr. 69/2000, cu dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare a Legii
Educatiei Fizice si a Sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 884/2001, cu
reglementarile Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, precum si in
conformitate cu Statutul si regulamentele FIBA.
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DEFINITII SI TERMENI
In interpretarea prezentului Statut al Federatiei Romane de Baschet (Statutul), termenii de mai
jos au urmatoarea semnificatie:

1.

Adunarea Generala

2.
2.

ANAD
Afiliere

3.

AJB/ AMBB

4.

BAT

5.
6.
7.

CCLTO
CIO
Comitetul Executiv

8.

Consiliul Director

9.
10.
11.

COSR
FRB
FIBA

12.

Majoritate simpla

13.

Majoritatea absoluta

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Majoritate calificata
Membru afiliat
MTS
Presedinte FRB
Regulament
Secretar General
Statut

- Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Federatiei
Romane de Baschet
- Agentia Nationala Anti - Doping
- Actul juridic (decizia) adoptat de Federatia Romana de
Baschet privind admiterea printre membrii sai a unei
structuri sportive de baschet;
- Asociatia Judeteana de Baschet/Asociatia Municipala de
Baschet Bucuresti
- Basketball Arbitral Tribunal (Tribunalul Arbitral pentru
Baschet);
- Comisia de Competitii, Legitimari, Transferari si Omologari;
- Comitetul International Olimpic
- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Baschet (fostul
Birou Executiv al FRB)
- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet (fostul
Birou Federal al FRB)
- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
- Federatia Romana de Baschet
- International Basketball Federation (Federatia Internationala
de Baschet);
- Jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti, cu drept
de vot;
- Jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept
de vot;
- 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot;
- Structura sportiva afiliata la Federatia Romana de Baschet;
- Ministerul Tineretului si Sportului
- Presedintele Federatiei Romane de Baschet
- Document cu caracter normativ emis de FRB;
- Secretarul general al Federatiei Romane de Baschet
- Statutul Federatiei Romane de Baschet
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CAPITOLUL I

DENUMIRE, ORGANIZARE, SCOP

ARTICOLUL 1:

DENUMIRE SI ORGANIZARE

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

FRB este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma,
neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ.
FRB este organizata si functioneaza ca unica structura sportiva de interes national in
Romania, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Fizice si a Sportului nr. 69/2000,
cu dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare a Legii Educatiei Fizice si a
Sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 884/2001, cu
reglementarile Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, precum si in
conformitate cu Statutul si regulamentele FIBA. FRB este continuatoarea in drept a
Federatiei Romane de Baschet fondata in anul 1931, membru fondator al FIBA in anul
1932.
Prin activitatea desfasurata, FRB isi propune adoptarea unei pozitii de neutralitate
politica, religioasa, etnica si rasiala, manifestandu-se impotriva oricaror forme de
discriminare, inclusiv discriminarea de gen sau orientare sexuala, fara a se limita la
aceasta.
FRB reprezinta singura autoritate competenta in ceea ce priveste implementarea,
organizarea, indrumarea, dezvoltarea si controlul activitatii de baschet atat pe teritoriul
Romaniei cat si in cazul participarii la competitiile internationale de baschet, sub toate
formele de organizare (indoor, outdoor, 3 x 3, 5 x 5, precum si orice alta forma de
organizare a jocului de baschet oficial recunoscuta).
FRB este constituita, in conditiile legii, din cluburile si asociatiile judetene de baschet si
cea a municipiului Bucuresti. Membrii sai afiliati recunosc si respecta Statutul si
regulamentele FRB in vigoare.
Cluburile sportive, asociatiile judetene de baschet si cea a municipiului Bucuresti care
constituie FRB isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

ARTICOLUL 2:
2.1
2.2
2.3
2.4

SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE SI INSEMENELE FRB

Sediul FRB este situat in Bucuresti, Blvd. Basarabia nr. 39, sector 2.
Sediul FRB va putea fi transferat la o alta adresa in Bucuresti sau in alta localitate, numai
prin hotararea Adunarii Generale a FRB.
Durata de functionare a FRB este pe perioada nedeterminata.
FRB detine sigla, emblema, steag, fanion si insigna proprii. Emblema FRB este aprobata
de catre Adunarea Generala a FRB si este protejata la Oficiul de Stat pentru Marci si
Inventii. Modificarea insemnelor FRB va putea fi realizata numai in baza hotararii
Adunarii Generale a FRB.
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ARTICOLUL 3:
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

FRB este inscrisa la Tribunalul Bucuresti – Registrul Federatiilor, precum si in Registrul
Sportiv organizat de MTS, potrivit prevederilor Legii Educatiei Fizice si Sportului si a
Normelor de punere in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000. FRB detine Certificatul
de Identitate Sportiva nr. 0002241/29.03.2002 avand nr. de inregistrare in Registrul
Sportiv B/C/00041/2002.
Modificarea actului constitutiv si Statutului se va putea realiza prin inscrierea acestor
modificari la Tribunalul Bucuresti – Registrul Federatiilor, cu respectarea procedurilor
legale in vigoare. Sub sanctiunea nulitatii absolute a Certificatului sau sportiv si a
radierii din Registrul Sportiv, in termen de 15 zile de la modificarea Statutului, FRB va
solicita catre MTS inregistrarea acestor modificari si in Registrul Sportiv.
MTS va putea retrage avizul si autorizatia de functionare a FRB, potrivit reglementarilor
in vigoare, in urmatoarele cazuri:
3.3.1 Scopul sau obiectul de activitate al FRB a devenit ilicit, contrar bunelor
moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale;
3.3.2 In situatia in care, fara a fi autorizata, FRB urmareste realizarea unui alt scop
decat acela pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat;
3.3.3 Deciziile Adunarii Generale ale FRB sunt adoptate cu incalcarea flagranta a
dispozitiilor statutare si normelor legale in vigoare.
3.3.4 Revocarea de drept a recunoasterii functionarii, ca urmare a dizolvarii si
lichidarii FRB.
FRB este afiliata, in conditiile legii, la FIBA si isi organizeaza activitatea in concordanta
cu statutul si regulamentele acestui organism international. Aplicarea normelor tehnice,
a reglementarilor specifice ale FIBA, precum si a oricarui tip de sanctiune/penalitate
dispusa de FIBA sunt obligatorii pentru toate structurile afiliate ale FRB si/sau jucatori,
antrenori alti reprezentanti ai acestora.
FRB asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in organismele
internationale la care este afiliata, stabileste si intretine relatii de colaborare si schimburi
sportive cu federatiile similare din alte tari precum si cu alteorganizatii internationale.
FRB angajeaza negocieri, cu sprijinul MTS, pentru organizarea unor competitii
internationale oficiale in Romania, depunerea candidaturii urmand a se efectua in
conformitate cu conditiile sicerintele stabilite in Regulamentul de punere in aplicare a
dispozitiilor Legii nr. 69/2000.

ARTICOLUL 4:
4.1

4.2.

STATUT JURIDIC. AFILIERE INTERNATIONALA

SCOP SI ATRIBUTII

FRB are ca principal scop implementarea,promovarea, conducerea, organizarea si
coordonarea modului de practicare a jocului de baschet pe teritoriul Romaniei la toate
nivelurile.
In vederea realizarii scopului propus, FRB va colabora cu organele administratiei
centrale cu atributii in sport si cu autoritatile administratiei publice locale, in vederea
asigurarii mijloacelor necesare pentru dezvoltarea jocului de baschet, pregatirii
sportivilor de performanta si acordarea sprijinului stiintific si medical.
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4.3

Pentru realizarea obiectivelor propuse, FRB indeplineste urmatoarele atributii
principale:
4.3.1
Implementeaza, organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza intreaga
activitate desfasurata pe teritoriul Romaniei in domeniul jocului de baschet,
indiferent de forma de practicare a acestuia (indoor, outdoor, 3 x 3, 5 x 5, precum
si orice alta forma de organizare a jocului de baschet oficial recunoscuta), in
scopul dezvoltarii acestui joc sportiv, ridicarii nivelului de performanta si
afirmarii pe plan international;
4.3.2
Elaboreaza, in concordonata cu strategia generala aprobata de MTS, strategia
nationala de dezvoltare a jocului de baschet si progrmele pe termen mediu si
scurt, sprijina si controleaza aplicarea acestora de catre membrii afiliati;
4.3.3
Exercita actiunea de supraveghere, indrumare si control asupra structurilor
sportive care desfasoara o activitate in domeniul jocului de baschet;
4.3.4
Valideaza si inregistreaza legitimarile si transferurile interne si internationale
ale jucatorilor de baschet;
4.3.5
Sprijina constituirea asociatiilor judetene de baschet si coordoneaza activitatea
acestora, in vederea promovarii jocului de baschet si ridicarii nivelului calitativ
al acestui sport, pe plan intern;
4.3.6
Elaboreaza calendarul competitiilor interne, organizeaza si supravegheaza
activitatile si competitiile oficiale la nivel national, potrivit regulamentelor FRB
si FIBA si omologheaza rezultatele competitiilor nationale.
4.3.7
Elaboreaza calendarul international cu respectarea normelor MTS, organizeaza
jocurile si turneele oficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul
Romaniei, aproba jocurile si turneele internationale organizate la nivelul
cluburilor, pe teritoriul Romaniei;
4.3.8
Elaboreaza si supravegheaza aplicarea in practica a normelor tehnice, cerintelor
si baremurilor privind selectia sportivilor, activitatea competitionala si pentru
alte domenii ale jocului de baschet;
4.3.9
Asigura un sistem operativ de informare si documentare, editeaza si publica
buletinele informative de specialitate;
4.3.10 Centralizeaza si furnizeaza informatiile si date statistice privind activitatea de
baschet din Romania;
4.3.11 Aproba si asigura conditiile si mijloacele necesare pentru realizarea planurilor
si programelor de pregatire a jucatorilor romani, componenti ai loturilor
nationale (seniori, tineret, juniori si cadeti), in vederea participarii acestora la
competitiile internationale si a indeplinirii obiectivelor stabilite;
4.3.12 Organizeaza si coordoneaza activitatea antrenorilor, instructorilor de baschet,
arbitrilor, comisarilor si a tuturor oficialilor implicati in buna desfasurare a
competitiilor de baschet, fiind implicata totodata si in actiunile privind
formarea, perfectionarea, testarea, clasificarea, licentierea si promovarea
acestora, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
4.3.13 Reprezinta si sustine interesele baschetului romanesc in relatia cu autoritatile
locale, judetene, regionale, nationale si internationale, precum si cu terte
persoane juridice si/sau fizice;
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4.3.14

4.3.15

4.3.16

4.3.17

4.3.18
4.3.19
4.3.20
4.3.21

4.3.22

4.3.23

4.3.24
4.3.25
4.3.26
4.3.27

Colaboreaza cu MTS, cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice precum si
cu toate institutiile organizate in subordinea acestora, pentru realizarea
programelor de formare, perfectionare, evaluare si clasificare a specialistilor din
domeniul jocului de baschet, sub toate formele lui manifestare.
Exercita autoritatea disciplinara in termenii prevazuti de Legea nr. 69/2000, in
concordanta cu prevederile statutare, cu regulamentul de disciplina al FRB si cu
alte reglementari legale in vigoare;
Actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, a discriminarii si
a manifestarilor xenofobe, prin promovarea unor masuri educative, a spiritului
de fair – play si a tolerantei in intreaga activitate a jocului de baschet, sprijinind
nemijlocit activitatea Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in
Sport;
Controleaza si promoveaza masurile de prevenire si combatere a folosirii
substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in
mod artificial capacitatea fizica a jucatorilor sau sa modifice rezultatele
competitiilor, aplicand sanctiunile prevazute in regulamentul Comitetului
International Olimpic si a altor foruri specializate;
Actioneaza pentru aplicarea si realizarea masurilor si actiunilor din Programul
National Anti-Doping, conlucrand in acest sens cu reprezentantii ANAD;
Propune MTS acordarea de titluri sportive, premii, recompense, diplome, trofee
si alte stimulente pentru rezultate si contributii deosebite;
Acorda premii, recompense, diplome, trofee si alte stimulente pentru rezultate
si contributii deosebite;
Colaboreaza cu COSR in realizarea programelor privind selectia, pregatirea si
participarea echipelor reprezentative de baschet ale Romaniei la competitiilor
organizate sub egida CIO si COSR;
Elaboreaza si adopta regulamente si norme cu profil organizatoric, tehnic,
financiar necesare activitatii baschetbalistice in general si desfasurarii activitatii
proprii.
Asigura cadrul legal si regulamentar pentru judecarea litigiilor sportive dintre
membrii sai (cluburi, asociatii, antrenori, jucatori, arbitrii, comisari, oficiali si
reprezentanti ai cluburilor) in legatura cu desfasurarea activitatii de baschet;
Asigura, administreaza si gestioneaza mijloacele financiare si materiale aflate in
patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale;
Stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, indemnizatiilor, contributiilor,
penalitatilor care se aplica in activitatea baschetbalistica;
Desfasoara orice activitati economice, potrivit normelor legale in vigoare, in
scopul obtinerii veniturilor necesare desfasurarii activitatii sale;
Indeplineste orice alte atributii care decurg din actele normative si
regulamentele in vigoare;
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CAPITOLUL II

MEMBRII AFILIATI. DREPTURI SI OBLIGATII

ARTICOLUL 5

MEMBRII AFILIATI

5.1

Poate dobandi calitatea de membru afiliat, orice structura sportiva constituita si
organizata potrivit dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si celor ale
Hotararii nr. 884/2001 privind Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii
educatiei fizice si a sportului nr. 69/2000, inscrisa in Registrul sportiv organizat de MTS
si care indeplineste cerintele FRB privitoare la afiliere.

ARTICOLUL 6:
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7
6.8

AFILIEREA

Structurile sportive care vor putea solicita afilierea si inscrierea in Registrul Afilierilor
organizat de FRB sunt: asociatiile fara personalitate juridica, cluburile sportive de drept
privat sau de drept public, asociatii judetene de baschet si cea a municipiului Bucuresti.
Afilierea poate fi efectuata numai daca solicitantul indeplineste cerintele FRB, astfel cum
sunt mentionate in cadrul prezentului Statut si al regulamentelor sale si ii este
recunoscuta calitatea de structura sportiva cu sectie de baschet, ca urmare a înscrierii în
Registrul sportiv organizat de MTS, in conformitate cu procedurile prevazute în
Regulamentul de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000 aprobat prin HG
nr. 884/2001.
Structura sportiva care doreste sa devina membru al FRB va trebui sa adreseze o cerere
tip de afiliere catre Consiliul Director al FRB, insotita de actele si documentele structurii
sportive conform legii 69/2000. Odata cu depunerea cererii de afiliere, clubul cu sectie
de baschet, AJB/AMBB trebuie sa achite o taxa de afiliere la FRB.
Consiliul Director poate hotari afilierea provizorie a unei structuri sportive la FRB daca
dosarul este complet si taxa de afiliere achitata.
Structurile sportive afiliate provizoriu la FRB vor putea legitima si transfera sportivi si
vor putea participa in nume propriu la competitiile organizate sau aprobate de FRB.
Statutul de membru afiliat provizoriu da posibilitatea structurii sportive de a participa
la Adunarea Generala, fara drept de vot.
Afilierea definitiva a unei structuri sportive la FRB se va putea realiza doar printr-o
hotarare a Adunarii Generale. Decizia Adunarii Generale privind afilierea definitiva a
unei structuri sportive afiliata provizoriu, va putea fi adoptata, in cazul indeplinirii
cumulative a urmatoarelor conditii:
6.6.1
vechime de cel putin 1 (un) an intre data afilierii provizorii si data desfasurarii
Adunarii Generale;
6.6.2
sa nu inregistreze datorii catre FRB la data desfasurarii Adunarii Generale;
6.6.3
inscrierea si participarea in nume propriu la cel putin una din competitiile
organizate de catre FRB, in intervalul dintre data afilierii provizorii si data
desfasurarii Adunarii Generale;
In cazul in care, structura sportiva afiliata provizoriu indeplineste conditiile prezentate
anterior, Consiliul Director va propune Adunarii Generale afilierea definitiva a acesteia.
Daca in perioada de 1 (un) an, calculata de la data afilierii provizorii, structura sportiva
nu indeplineste cerintele prevazute la art. 6.6 pentru a deveni membru afiliat definitiv,
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6.9

6.10

6.11

6.12

aceasta pierde automat statutul de membru afiliat provizoriu. In baza raportului
intocmit de Secretarul General in legatura cu acest aspect, Consiliul Director va ratifica,
fara punerea in discutie, decizia privind pierderea statului de membru afiliat provizoriu
de catre respectiva structura sportiva. Ratificarea acestei decizii se va face in cadrul
primei intalniri a Consiliul Director desfasurata dupa implinirea perioadei de 1 (un) an
de la data afilierii provizorii a respectivei structuri sportive.
Urmare a afilierii definitive la FRB, strucutura sportiva urmeaza a fi inscrisa in Registrul
afilierilor organizat de FRB. Dovada inscrierii in Registrul Afilierilor va putea fi facuta
cu Certificatul de afiliere eliberat de FRB dupa inscrierea acestei mentiuni in registrul
sau. Toate mentiunile ulterioare cu privire la o structura sportiva inregistrata in
Registrul de Afilieri vor fi operate sub acelasi numar.
Hotararea Adunarii Generale privind afilierea definitiva a unei structuri sportive la FRB
va fi comunicata prin intermediul paginii oficiale de web www.frbaschet.ro, in termen de
cel mult 30 (treizeci) de zile de la data adoptarii sale, data pana la care va fi emis si
Certificatul de afiliere.
Schimbarea formei juridice a unui membru al FRB impune obligativitatea reafilierii
acestuia la FRB. Orice schimbare intervenita in cadrul statutului sau actului constitutiv
al membrilor afiliati, va trebui notificata catre FRB in termen de 15 zile de la data
ramanerii definitive si irevocabile a hotararii pronuntate de catre instanta
judecatoreasca. In termen de 30 de zile de la data hotararii, membrul afiliat are obligatia
notificarii MTS in legatura cu acest aspect. Schimbarea astfel notificata va putea fi
inregistrata atat in registrele FRB cat si in Registrul Sportiv organizat de MTS.
Afilierea structurilor sportive la asociatiile judetene de baschet si la cea a municipiului
Bucuresti, se va face in conformitate cu prevederile statutului si actului constitutiv al
acestora precum si cu respectarea dispozitiilor prezentului Statut si a regulamentelor
FRB.

ARTICOLUL 7:
7.1

DREPTURILE MEMBRILOR FRB

Membrii FRB au urmatoarele drepturi:
7.1.1
Sa ia parte si sa voteze in cadrul Adunarii Generale, prin reprezentantii lor care
pot fi alesi sau numiti in functiile disponibile din structura FRB;
7.1.2
Sa formuleze propuneri care urmeaza a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii
Generale;
7.1.3
Sa propuna candidati pentru functia de Presedinte FRB, vicepresedinte FRB,
membru al Consiliului Director si pentru orice alt post a carei alegere se
realizeaza in cadrul Adunarii Generale;
7.1.4
Sa initieze diverse proiecte si programe pentru dezvoltarea baschetului din
Romania;
7.1.5
Sa participe la rezolvarea problemelor organizatorice, tehnico - metodice,
economice, juridice si administrative, cu scopul de a contribui la dezvoltarea si
afirmarea jocului de baschet;
7.1.6
Sa participe la competitiile organizate de FRB, precum si la cele internationale;
7.1.7
Sa participe la programele educationale FRB initiate pentru dezvoltarea jocului
de baschet;
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7.1.8

Sa beneficieze de toate drepturile care decurg din Statut precum si din orice alte
regulamente FRB;

ARTICOLUL 8:
8.1

Membrii afiliati FRB au urmatoarele obligatii:
8.1.1
Sa respecte si sa aplice prevederile Statutului, regulamentelor, normelor,
deciziilor si hotararilor Adunarii Generale si Consiliului Director, comisiilor si
colegiilor FRB, precum si cele ale statutelor si regulamentelor FIBA privind
activitatea de baschet;
8.1.2
Sa actioneze permanent pentru realizarea planurilor si programelor de
dezvoltare si afirmare a jocului de baschet;
8.1.3
Sa reprezinte cu demnitate baschetul romanesc pe plan intern si international si
sa contribuie la obtinerea unor rezultate de prestigiu in cadrul competitiilor
internationale in care este angrenat;
8.1.4
Sa respecte principiile de fair play si integritate a competitiilor sportive si sa
actioneze pentru prevenirea, combaterea si stoparea actelor deviolenta de orice
fel (verbala, fizca etc), precum si a oricaror manifestari discriminatorii sau
xenofobe;
8.1.5
Sa combata si sa militeze ferm impotriva substantelor interzise de organismele
internationale si de ANAD;
8.1.6
Sa se supuna verificarilor, controlului, conform Statutului si regulamentelor
FRB;
8.1.7
Sa actioneze pentru respectarea si apararea imaginii si prestigiului FRB, a
organismelor FRB si oficialilor acestora;
8.1.8
Sa asigure realizarea obiectivelor sale precum si cele ale FRB;
8.1.9
Sa solicite avizele si aprobarile pentru organizarea și participarea, in tara sau in
strainatate, la competitiile internationale, precum si la orice alte actiuni expres
mentionate in regulamentele FRB;
8.1.10 Sa isi achite integral obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor
asumate, la termenele si in conditiile stabilite de FRB;
8.1.11 Sa recunoasca hotararile FIBA si BAT si sa se oblige la punerea acestora in
executare pana la termenele mentionate in continutul lor;
8.1.12 Sa notifice FRB, in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data
inregistrarii, cu privire la orice modificare operata in Registrul Sportiv aflat la
MTS, in legatura cu statutul si actul sau constitutiv, precum si componenta
organelor sale de conducere;

ARTICOLUL 9:
9.1

OBLIGATIILE MEMBRILOR FRB

INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AFILIAT FRB

Calitatea de membru afiliat al FRB inceteaza prin:
9.1.1
Retragerea membrului afiliat, ca urmare a deciziei sale unilaterale(dezafiliere
voluntara) sau renuntarea/anularea disciplinei baschet din Certificatul de
Identitate Sportiva.
9.1.2
Dizolvarea membrului afiliat prin hotarare judecatoreasca
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.1.3
Excluderea membrului afiliat
9.1.4
Dizolvarea FRB
Incetarea calitatii de membru afiliat al FRB in situatiile prevazute de art. 9.1.1 si 9.1.2, se
va realiza in baza unei cereri scrise adresate Consiliului Director, insotita de decizia
organului de conducere al structurii sportive si/sau a hotararii judecatoresti de
dizolvare. Decizia privind dezafilierea structurii sportive va fi adoptata in cadrul primei
sedinte a Consiliului Director desfasurata dupa transmiterea solicitarii, sub conditia
achitarii tuturor datoriilor catre FRB si FIBA. Decizia astfel adoptatata urmeaza a fi
ratificata in cadrul primei Adunari Generale.
Excluderea unui membru afiliat al FRB, se poate aplica in urmatoarele cazuri:
9.3.1
neplata cotizatiei pentru o perioada de 2 (doi) ani consecutiv;
9.3.2
lipsa oricarei activitati a membrului FRB in domeniul baschetbalistic, pentru o
perioada de 2 (doua) sezoane competitionale. Adoptarea unei decizii de
excludere bazata pe acest criteriu, va avea in vedere analiza efectuata de catre
FRB privind activitatea structurii sportive respective la toate catergoriile de
varsta la care sunt organizate competitii oficiale (seniori, juniori si copii –
minibaschet);
Desfasurarea unei activitati de catre o structura sportiva (club sportiv), in sensul
prezentului articol, presupune inscrierea si participarea efectiva la una din competitiile
oficial organizate de FRB.
Desfasurarea unei activitati in sensul prezentului articol de catre o AJB sau AMBB
presupune organizarea unei competitii la nivel judetean sau municipal, aprobata in
prealabil de FRB, la oricare dintre categoriile de varsta, masculin sau feminin.
9.3.3
incalcarea in mod grav si/sau repetat a Statutului, regulamentelor, normelor si
hotararilor FRB si FIBA;
9.3.4
in cazul revocarii recunoasterii ca structura sportiva, potrivit dispozitiilor legale
in vigoare, ce are drept consecinta radierea acesteia din cadrul Registrului
Sportiv organizat de MTS;
Decizia privind excluderea unui membru FRB va fi adoptata in cadrul Adunarii
Generale, la propunerea Consiliului Director. Anterior formularii acestei propuneri de
catre Consiliul Director si introducerii sale pe ordinea de zi a Adunarii Generale,
Secretarul General va notifica membrul FRB cu privirea la posibilitatea exlcuderii sale,
impreuna cu recomandarea adoptarii unor masuri de urgenta pentru remedierea
acestora, in masura in care acest lucru mai este posibil. Adoptarea deciziei se va realiza
cu majoritate simpla.
Urmare a deciziei adoptata de catre Adunarea Generala privind incetarea calitatii de
membru afiliat pentru o structura sportiva, FRB va opera excluderea (dezafilierea)
acestuia din evidenta Registrului de Afilieri FRB.
Un membru afiliat exclus, va putea inainta o noua cerere de afiliere FRB numai dupa o
perioada de 2 (doi) ani de la data adoptarii deciziei de excludere de catre Adunarea
Generala.
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ARTICOLUL 10:
10.1
10.2

10.3

MEMBRII DE ONOARE AI FRB

La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generala poate acorda titlul de “membru
de onoare” unor personalitati cu contributii desosebite in activitatea baschetbalistica.
Persoanele care au indeplinit in timp functia de Presedinte FRB si care au avut o
contributie remarcabila la promovarea si dezvoltarea jocului de baschet in Romania, pot
fi numite “Presedinte de Onoare al FRB”, in baza hotararii Adunarii Generale, la
propunerea Consiliului Director. Acordarea acestei distinctii se poate face pe intreaga
durata de viata a respectivei persoane.
Adunarea Generala va putea decide retragerea distinctiilor acordate conform art. 10.1 si
10.2, la propunerea motivata a Consiliului Director.

CAPITOLUL III:

ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL

ARTICOLUL 11:

ORGANIZARE

11.1
11.2
11.3
11.4

Organele de conducere ale FRB sunt: Adunarea Generala, Consiliului Director,
Comitetul Executiv si Presedintele FRB.
Activitatea de administrare curenta a activitatii FRB este asigurata de catre: Presedintele
FRB, Comitetul Executiv si Secretarul General.
Organul de control financiar al FRB este Comisia de Cenzori
Activitatile specifice activitatii baschetbalistice organizate la nivel FRB sunt asigurate
prin intermediul colegiilor si comisiilor de specialitate.

ARTICOLUL 12:
12.1
12.2

ADUNAREA GENERALA

Competente. Adunarea Generala este organul suprem legislativ al FRB, alcatuit din
totalitatea membrilor sai.
Adunarea Generala a FRB are urmatoarele competente:
12.2.1 Aproba strategia nationala de dezvoltare a jocului de baschet, obiectivele majore
ale FRB, a programelor strategice de activitati pe termen scurt, mediu si lung, in
concordanta cu strategia adoptata de MTS;
12.2.2 aproba Statutul, modificarile si/sau completarile acestuia precum si modificarea
actului constitutiv al FRB;
12.2.3 analizeaza si aproba activitatea desfasurata de catre FRB si organismele
sale,aferenta anului calenderistic anterior si descarcarea de gestiune a acestora
pentru perioada respectiva;
12.2.4 aproba cuantumul cotizatiei anuale a membrilor afiliati;
12.2.5 aproba planul anual de activitate al FRB pentru anul in curs;
12.2.6 aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul in curs;
12.2.7 alege si revoca presedintele FRB;
12.2.8 alege si revoca cei doi vicepresedinti FRB;
12.2.9 alege si revoca membrii Consiliului Director;
12.2.10 alege si revoca presedintele Comisiei de Cenzori;
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12.3

12.4
12.5

12.6
12.7

12.2.11 aproba, la propunerea Consililui Director, afilierea definitiva a unei structuri
sportive la FRB;
12.2.12 aproba acordarea calitatii de membru si presedinte de onoare al FRB;
12.2.13 aproba excluderea membrilor FRB;
12.2.14 aproba dizolvarea si lichidarea FRB si stabileste destinatia bunurilor ramase
dupa lichidare;
12.2.15 aproba Regulamentul de organizare si functionare al FRB precum si modificarile
si completarile acestuia;
12.2.16 indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau mentionate in cadrul
Statutului;
Au drept de vot in cadrul Adunarii Generale numai acei membri afiliati care, la data
desfasurarii Adunarii Generale, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
12.3.1 sunt membri afiliati definitiv;
12.3.2 au achitat la zi cotizatia anuala stabilita de catre FRB, precum si taxele datorate
catre FRB, aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie din anul anterior anului
in care urmeaza sa se desfasoare Adunarea Generala;
12.3.3 sunt inscrisi si participa la competitiile organizate de FRB, cel putin in sezonul
competitional curent.
Membrii afiliati vor putea vota in cadrul Adunarii Generale prin intermediul delegatilor
desemnati. Un delegat nu poate reprezenta decat un singur membru afiliat.
Numele delegatilor vor trebui comunicate catre Secretarul General, cu cel putin 20
(douazeci) de zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale. Pentru motive
temeinic justificate, acestia vor putea fi inlocuiti cu minim 48 ore inainte de data
desfasurarii Adunarii Generale. Prezenta delegatilor in cadrul Adunarii Generale va fi
posibila doar in baza mandatului scris, emis de catre membrul afiliat cu drept de vot,
aceasta fiind o conditie obligatorie pentru exprimarea dreptului de vot.
Numai delegatii prezenti in cadrul Adunarii Generale au drept de vot. Votul prin
corespondenta sau prin imputernicire (procura) nu este admis.
Pe durata mandatului lor, membrii Consiliului Director, vor putea reprezenta, in calitate
de delegati, membrul afiliat de care apartin si isi vor putea exercita dreptul de vot in
cadrul Adunarii Generale, in numele membrului afiliat pe care il reprezinta.

Adunarea Generala Ordinara.
12.8

Adunarea Generala Ordinara se desfasoara anual. In cadrul sau va fi analizata
activitatea FRB din anul anterior si vor fi supuse spre aprobare situatiile financiar
contabile aferente acestei perioade. Adunarea Generala are drept de control permanent
asupra Consiliului Director si Comisiei de Cenzori.
12.9 Convocare. Convocarea Adunarii Generale Ordinare se face de catre Consiliul Director,
cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei si se
transmite in scris membrilor sai afiliati, prin una din urmatoarele variante: curier postal,
fax, posta electronica (e-mail).
12.10 Convocatorul va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, precum si ordinea de zi a
Adunarii Generale si va fi comunicat si pe site-ul www.frbaschet.ro.
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12.11 Daca pe ordinea de zi a Adunarii Generale figureaza propuneri de
modificare/completare a Statutului, Regulamentului de organizare si functionare al
FRB, convocatorul va avea anexat textul integral al modificarilor propuse.
12.12 Membrii FRB pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi a Adunarii Generale.
Propunerile pentru ordinea de zi vor fi transmise in scris Secretarului General cu cel
putin 10 (zece) zile inainte de desfasurarea Adunarii Generale. Modificarea ordinii de
zi stabilita de catre Consiliul Director se poate face doar printr-o hotarare adoptata in
cadrul Adunarii Generale, cu majoritate simpla.
12.13 Cvorum. Adunarea Generala Ordinara este statutar constituita si poate adopta decizii
valabile in prezenta reprezentantilor a jumatate plus unu din numarul total al
structurilor afiliate cu drept de vot. In cazul in care, la data si ora desfasurarii Adunarii
Generale nu se va intruni cvorumul de prezenta anterior mentionat, Adunarea Generala
va fi reconvocata, in acelasi loc, in termen de 2 (doua) ore de la ora la care fusese initial
programata. Adunarea Generala Ordinara reconvocata se va desfasura si va putea
adopta decizii, indiferent de numarul delgatilor prezenti cu drept de vot.
12.14 Adoptare hotarari. Adoptarea hotararilor de catre Adunarea Generala Ordinara se face
cu majoritate simpla.
Adunarea Generala Extraordinara:
12.15 Convocare. Adunarea Generala Extraordinara va putea fi convocata de catre Consiliul
Director, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei,
numai in situatiile in care:
12.15.1 se impune in mod necesar modificarea Statutului FRB;
12.15.2 apar situatii care pun in pericol existenta FRB;
12.15.3 exista o solicitare a MTS in cazuri exceptionale, dupa cum urmeaza:
12.15.3.1 abateri grave de la Legea Educatiei Fizice si Sportului, de la
regulamentele si normele generale privind activitatea sportiva, de la
prevederile Statutului si regulamentelor FRB.
12.15.3.2 activitate necorespunzatoare, cu incalcari flagrante ale regulamentelor
de catre organele de conducere ale FRB.
12.15.3.3 in urma unei solicitari transmise de cel putin 2/3 din numarul
membrilor afiliaticu drept de vot. In acest caz, membrii afiliati vor
inainta catre Consiliul Director o cerere prin care vor motiva
necesitatea convocarii Adunarii Generale. Cererea va fi insotita de un
tabel care va contine urmatoarele rubrici: denumire membru afiliat,
adresa, nume si prenume reprezentant legal, semnatura si stampila
entitatii. De asemenea, fiecare membru afiliat va transmite si un extras
din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor care sa confirme veridicitatea
informatiilor mentionate in cadrul tabelului anexat cererii. In cazul in
care Consiliul Director constata indeplinite conditiile legale si statutare
pentru convocarea Adunarii Generale Extraordinare, acesta va
convoca Adunarea Generala Extraordinara cu respectarea termenelor
si formalitatilor prevazute pentru desfasurarea acesteia.
12.15.4 Consiliul Director se descompleteaza cu peste 30% din numarul total de
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12.16

12.17

12.18

12.19

12.20
12.21

12.22

membrii, caz in care se vor organiza alegeri noi anticipate, pentru ocuparea
functiilor ramase vacante din cadrul Consiliului Director.
12.15.5 oricand, la solicitarea Consiliului Director.
Convocatorul va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, precum si ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare si textul modificarilor/completarilor propuse
aprobariisi se transmite in scris membrilor sai afiliati, prin una din urmatoarele variante:
curier postal, fax, posta electronica (e-mail).
In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara este convocata de catre Consiliul
Director,urmare a cererii formulate de cel putin 2/3 din numarul membrilor afiliati cu
drept de vot, ordinea de zi va contine problemele ridicate de membrii FRB. Ordinea de
zi a Adunarii Generale Extraordinare nu va putea fi modificata ulterior notificarii
acesteia membrilor FRB. Convocatorul va fi comunicat si pe site-ul www.frbaschet.ro.
Daca pe ordinea de zi figureaza propuneri de modificare/completare a Statutului, textul
integral al acestor modificari/completari va fi transmis membrilor afiliati. Propuneri
privind modificarea/ completarea Statutului, vor putea fi formulate si de catre membrii
afiliati. Propunerile vor trebui formulate in scris, insotite de o scurta explicatie si
inaintate Secretarului General cu cel putin 20 (douazeci) de zile inainte de data stabilita
pentru desfasurarea Adunarii Generale.
Cvorum. Adunarea Generala Extraordinara este statutar constituita si poate adopta
decizii valabile in prezenta reprezentantilor a 2/3 din numarul total al structurilor
afiliate cu drept de vot. In cazul in care, la data si ora desfasurarii Adunarii Generale
Extraordinare nu se va intruni cvorumul de prezenta anterior mentionat, Adunarea
Generala va fi reconvocata, in acelasi loc, in termen de 20 (douazeci) zile de la data la
care fusese initial programata. La data si ora stabilita pentru cea de-a doua convocare,
Adunarea Generala se va desfasura si va putea adopta decizii, indiferent de numarul
delgatilor cu drept de vot desemnati sa participe de catre membrii afiliati.
Adoptare hotarari. Adoptarea hotararilor de catre Adunarea Generala Extraordinara se
face cu majoritate simpla.
Dizolvarea FRB. In cazul Adunarii Generale Extraordinare pentru dizolvarea FRB,
cvorumul minim de prezenta pentru desfasurarea acestei adunari, va fi de 2/3 din
numarul total al structurilor afiliate cu drept de vot. In lipsa cvorumului, reconvocarea
Adunarii Generale Extraordinare pentru dizolvarea FRB se va realiza in maxim 20
(douazeci) de zile de la data primei convocari cu respectarea aceluiasi cvorum de
prezenta. Adunarea Generala Extraordinara pentru dizolvarea FRB va putea fi
reconvocata de maxim 2 (doua) ori.
Adoptarea hotararii privind dizolvarea FRB se va face prin majoritate calificata.

Desfasurarea Adunarii Generale
12.23 Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare se stabileste de catre Consiliul Director si
va include cel putin urmatoarele puncte:
12.23.1 Alocutiunea Presedintelui FRB;
12.23.2 Desemnarea unui numar de 3 (trei) persoane responsabile cu intocmirea
procesului verbal oficial al Adunarii Generale sau a verificarii acestuia in cazul
in care a fost redactatat sub forma de stenograma;
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12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

12.29

12.30

12.31

12.23.3 Alegerea comisiei de validare a cvorumului si numarare a voturilor, formata din
3 (trei) persoane;
12.23.4 Prezentarea situatiei prezentei delegatilor cu drept de vot si constatarea
intrunirii cvorumului;
12.23.5 Aprobarea ordinii de zi;
12.23.6 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea:
 raportului de activitate al FRB pe anul anterior
 bilantulului financiar contabil
 raportului comisiei de cenzori
 descarcarea de gestiune
 planului anual de activitati pe anul in curs
 bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs
 masurilor organizatorice
 diverse
In cazul Adunarii Generale Ordinare de Alegeri, care se convoaca de catre Consiliul
Director odata la 4 ani, pe ordinea de zi, in prima parte a sedintei, se vor prezenta,
dezbate si aproba documentele care permit descarcarea de gestiune, iar in partea doua
vor avea loc alegerile propriu zise pentru functiile eligibile.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare va include numai chestiunile care au
determinat necesitatea convocarii ei. Nicio alta problema, in afara celor incluse pe
ordinea de zi, nu va putea fi abordata in cadrul unei astfel de adunari.
La lucrarile Adunarii Generale, pe langa membrii afiliati, mai pot participa membrii de
onoare si invitati. Reprezentantii presei vor putea avea acces la sedintele Adunarii
Generale pe baza unor invitatii care vor fi eliberate in urma solicitarii acestora privind
participarea la acest eveniment. Adunarea Generala, prin votul majoritatii simple, poate
limita accesul invitatilor numai la dezbaterea anumitor puncte de pe ordinea de zi.
Consiliul Director poate decide ca lucrarile Adunarii Generale sa aiba caracter secret.
Prezidiul Adunarii Generale este format din Presedintele FRB, Presedintele de Onoare
al FRB, Secretarul General, Directorul Economic, reprezentantul departamentului juridic
al FRB si reprezentantii MTS/ COSR.
Lucrarile Adunarii Generale vor fi conduse de catre Presedintele FRB. Daca Presedintele
FRB nu poate participa la lucrarile Adunarii Generale, aceasta va fi prezidata de catre
Secretarul General. Daca nici acesta nu va putea participa, Adunarea Generala va alege
un membru al Consiliului Director care sa conduca sedinta.
Presedintele FRB trebuie sa se asigure ca toate prevederile statutare si regulile de
procedura sunt respectate. Presedintele FRB deschide, conduce si inchide lucrarile
Adunarii Generale si asigura ordinea desfasurarii acesteia.
Presedintele FRB va acorda delegatilor dreptul de a lua cuvantul in cadrul Adunarii
Generale, in ordinea inscrierii acestora la cuvant. Presedintele poate decide un timp
limitat pentru fiecare interlocutor.
Propunerile supuse votului Adunarii Generale vor fi prezentate membrilor participanti
de Presedintele FRB sau de persoana imputernicita de catre acesta. In cazul ridicarii unei
obiectii, Adunarea Generala hotaraste imediat asupra acestui aspect.
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12.32 Propunerile vor fi supuse la vot in ordinea in care au fost prezentate. In cazul in care,
pentru aceeasi problema exista mai mult de doua propuneri, acestea vor fi supuse
succesiv la vot. Un delegat nu va putea vota decat pentru una dintre aceste propuneri.
12.33 Votul se exprima deschis (ridicarea mainii sau a legitimatiei de vot) sau secret (cu buletin
de vot) in functie de modalitatea aleasa in cadrul Adunarii Generale. Exprimarea votului
se va putea face prin apel nominal atunci cand cererea in acest sens este votata de
majoritatea simpla a delegatilor cu drept de vot.
12.34 Nimeni nu este constrans sa voteze.
12.35 Membrul afiliat care, intr-o anumita problema supusa votului Adunarii Generale, este
interesat in mod direct, nu poate participa la deliberare si nici la vot. FRB poate decide
aplicarea unor sanctiuni membrului afiliat aflat in aceasta situatie, in conditiile in care
exercitarea abuziva a dreptului de vot este de natura a produce prejudicii FRB.
12.36 Hotararile Adunarii Generale vor intra in vigoare imediat, daca in cadrul sedintei nu se
vor stabili alte termene si au caracter obligatoriu si pentru membrii afiliati care nu au
luat parte la sedinta sau au votat impotriva.
12.37 Hotararile Adunarii Generale, contrare actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in
prezentul statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii afiliati care nu
au luat parte la sedinta respectiva sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze
aceasta in mod expres in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 (cincisprezece) zile
de la data cand au luat la cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc
Adunarea Generala, dupa caz.
12.38 Cu ocazia fiecarei Adunari Generale se va intocmi un proces verbal in care se va
inregistra intreaga desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile care au fost
adoptate. Verificarea procesului verbal se va realiza de catre membrii desemnati in
cadrul Adunarii Generale.
12.39 Dezbaterile Adunarii Generale pot fi inregistrate pe suport video sau audio.
12.40 Membrii afiliati pot avea cunostinta de hotararile Adunarii Generale prin intermediul
paginii de web www.frbaschet.ro.
Adunarea Generala Ordinara de Alegeri
12.41 Alegerea organelor de conducere ale FRB se realizeaza in urma votului exprimat de catre
membrii afiliatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare de Alegeri.
12.42 Convocare. Adunarea Generala Ordinara de Alegeri se convoaca, de regula, o data la 4
(patru) ani, la initiativa Consiliul Director. Adunarea Generala Ordinara de Alegeri va
putea fi convocata, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data stabilita pentru
desfasurarea ei.
12.43 Cvorum. Adunarea Generala Ordinara de Alegeri a FRB este statutar constituita si poate
adopta decizii valabile in prezenta delegatilor a 2/3 din numarul total al membrilor cu
drept de vot. In cazul in care, la data si ora desfasurarii Adunarii Generale nu se va
intruni cvorumul de prezenta mentionat anterior, Adunarea Generala va fi reconvocata,
in acelasi loc, in termen de maxim 20 (douazeci) de zile. In acest caz, Adunarea Generala
se va desfasura si va putea adopta decizii, indiferent de numarul delgatilor cu drept de
vot prezenti, desemnati sa participe de catre membrii afiliati.
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12.44 Candidaturi. Membrii afiliati vor putea transmite propuneri nominale de candidati
pentru Consiliul Director, Presedintele Comisiei de cenzori, insotite de prezentarea
activitatii acestora, confirmarea acceptarii de catre cei in cauza, curiculum vitae si cazier
judiciar. Propunerile vor putea fi transmise catre Secretariatul Tehnic al alegerilor, cu cel
putin 20 (douazeci) de zile inainte de data desfasurarii alegerilor. Secretariatul tehnic al
alegerilor va fi numit de Consiliul Director. Fiecare membru afiliat va face o singura
propunere pentru o functie eligibila.
12.45 Persoanele care doresc sa isi depuna cadidaturi individuale pentru ocuparea uneia din
functiile de conducere ale FRB, cu exceptia functiei de Presedinte FRB, sub conditia
respectarii criteriilor stabilite in cadrul prezentului Statut, vor putea face acest lucru cu
respectarea termenului de 20 (douazeci) de zile inainte de data desfasurarii Adunarii
Generale. Depunerea acestor candidaturi se va face la Secretariatul tehnic al alegerilor.
12.46 Eligibilitate. Cerintele obligatorii care vor trebui indeplinite de catre candidati pentru
validarea dosarului de candidatura sunt urmatoarele:
12.46.1 Presedintele FRB:
a. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b. sa fie propus de una dintre structurile sportive afiliate; un membru afiliat
poate propune un singur candidat;
c. sa aiba studii universitare cu licenta de absolvire;
d. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate,
indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face
prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil;
e. sa aiba varsta cuprinsa intre 30 – 60 ani;
f. sa aiba experienta manageriala relevanta in domeniul sportului;
g. sa aiba un program scris privind dezvoltarea activitatii baschetbalistice din
Romania pentru urmatorii 4 (patru) ani, care urmeaza a fi depus la dosarul
de candidatura;
12.46.2 Vicepresedinte FRB:
a. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b. sa aiba studii universitare cu licenta de absolvire;
c. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate,
indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face
prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil;
d. sa aiba varsta minima de 30 de ani;
12.46.3 Membrii Consiliului Director:
a. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b. sa aiba cel putin studii medii absolvite cu bacalaureat;
c. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate,
indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face
prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil;
d. sa aiba varsta minima de 30 de ani;
e. experienta relevanta in domeniul baschetbalistic;
12.46.4 Presedintele Comisiei de Cenzori:
a. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b. sa aiba studii economice absolvite cu diploma de licenta;
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12.47

12.48

12.49

12.50
12.51

12.52

12.53

12.54

12.55
12.56

12.57

c. sa fie autorizat/acreditat;
d. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate,
indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face
prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil;
e. sa aiba varsta minima de 30 de ani;
f. experienta minim 5 ani in domeniul economic – financiar si contabilitate;
Dosarele pentru candidatura se depun la Secretariatul tehnic al alegerilor, cu cel putin
20 (douazeci) de zile inainte de data la care este convocata Adunarea Generala de
Alegeri.
Dosarele de candidatura vor fi analizate din punct de vedere al indeplinirii conditiilor
prevazute in cadrul Statutului si ulterior validate de catre Comisia de Validare a
Candidaturilor, numita de catre Consiliul Director.
FRB va publica pe pagina de web www.frbaschet.ro sau va anunta oficial numele
candidatilor, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale
de Alegeri.
Numarul mandatelor Presedintelui FRB si al membrilor Consiliul Director nu este
limitat.
Ordinea de zi. Suplimentar fata de ordinea de zi mentionata la art. 12.23, in cadrul
Adunarii Generale de Alegeri va fi introdus si punctul privind alegerea membrilor
Comisiei de Distribuire, Numarare si Validare a Voturilor (vot secret).
Alegerea membrilor acestei comisii se va realiza prin votul deschis al delegatilor
Adunari Generale. Comisia de Distribuire, Numarare si Validare a Voturilor este
compusa dintr-un numar de 5 persoane (un presedinte si patru membri).
Desfasurare. Lucrarile Adunarii Generale Ordinare de Alegeri vor fi conduse de catre
Presedintele FRB in prima parte, iar in partea a doua a adunarii generale ordinare de
alegeri, de catre Secretarul General impreuna cu reprezentantul MTS. Secretarul
General, in calitate de presedinte de sedinta, va acorda candidatilor la functia de
Presedinte FRB, dreptul de a lua cuvantul in cadrul Adunarii Generale, in ordine
alfabetica. Durata de timp alocata fiecarui candidat pentru a-si expune
strategia/programul electoral va fi stabilita in urma votului Adunarii Generale, la
propunerea presedintelui de sedinta.
Distribuirea buletinelor de vot se face de catre Comisia de Distribuire, Numarare si
Validare a Voturilor. Numarul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de catre aceasta
comisie inainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor returnate este egal
sau inferior celui de buletine eliberate, votul este validat. Daca numarul buletinelor de
vot returnate il depaseste pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat si se va proceda
la o alta votare.
La stabilirea rezultatului votarii se iau in calcul numai buletinele valabile returnate.
Buletinele necompletate si buletinele anulate nu vor intra in calcul.
Alegerea Presedintelui FRB, precum si a celorlalti membri ai Consiliul Director se face
prin vot secret, pe functii, exprimat cu ajutorul buletinelor de vot. Daca pentru o anumita
functie exista un singur candidat, alegerea se poate face prin vot deschis.
Candidatii vor fi declarati alesi dupa urmatoarea procedura:
12.57.1 Presedintele FRB. Este declarat ales Presedinte FRB candidatul care intruneste
majoritatea simpla; in situatia in care, dupa desfasurarea primului tur de
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scrutin, nici un candidat pentru functia de Presedinte FRB nu a intrunit
majoritatea simpla, se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor
participa primii doi candidati (in ordinea data de numarul de voturi obtinute
la primul tur de scrutin). In cazul in care, doi sau mai multi candidati obtin
acelasi numar de voturi in primul tur de scrutin, se va efectua mai intai un tur
de departajare al acestora, urmand ca in turul doi sa participe candidatul cu
cele mai mult voturi. Daca in cel de‐al doilea tur niciun candidat nu realizeaza
majoritatea simpla, va fi declarat ales Presedinte FRB candidatul care obtine
numarul cel mai mare de voturi;
12.57.2 Vicepresedintii FRB. Vicepresedintii FRB vor fi alesi in ordinea descrescatoare
a numarului de voturi. In cazul in care, pentru ocuparea celui de-al doilea post
de vicepresedinte FRB, sunt doi sau mai multi candidati care au un numar egal
de voturi, se va organiza pentru acestia un nou tur de scrutin. Va fi declarat
ales vicepresedinte FRB, persoana care a obtinut cele mai multe voturi.
12.57.3 Membrii Consiliului Director. Membrii Consiliului Director vor fi alesi, pe
categorii (conform celor mentionate la art. 13.4), in ordinea descrescatoare a
numarului de voturi, pana la completarea numarului de membri stabilit; in
cazul in care, pentru ocuparea ultimului loc de membru al Consiliului Director,
pentru fiecare categorie in parte, sunt doi sau mai multi candidati cu numar
egal de voturi, se vor organiza pentru acestia noi tururi de scrutin;
12.57.4 Presedintele Comisiei de Cenzori. Presedintele Comisiei de Cenzori va fi ales
candidatul care va intruni cel mai mare numar de voturi. In cazul in care doi
sau mai multi candidati au un numar egal de voturi, se va organiza un al doilea
tur de scrutin. Va fi declarat ales presedinte al Comisiei de Cenzori, persoana
care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
12.58 Rezultatul alegerilor va fi confirmat si validat de Comisia de Distribuire, Numarare si
Validare a Voturilor si consemnat in procesul‐verbal al Adunarii Generale. In cadrul
primei intalniri a Consiliului Director, desfasurata dupa Adunarea Generala Ordinara
de Alegeri, va fi imputernicita persoana care asigura ducerea la indeplinire a inregistrarii
hotararii Adunari Generale.
12.59 In cazul in care, intre doua Adunari Generale de alegeri, Consiliul Director se
descompleteaza, algerea unor noi membri pentru ocuparea locurilor vacante se va
realiza in cadrul AdunariiGenerale Ordinare imediat urmatoare.
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ARTICOLUL 13:
13.1

13.2

CONSILIUL DIRECTOR

Competente.Consiliul Director este organul de conducere al FRB, care isi desfasoara
activitatea intre doua Adunari Generale si asigura punerea in executare a hotararilor
acesteia.
Consiliul Director are urmatoarele competente:
13.2.1
organizeaza, monitorizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza intreaga
activitate baschetbalistica si adopta hotarari si masuri organizatorice, tehnice,
economice si administrative, pentru bunul mers al acesteia, in conformitate cu
atributiile ce‐i revin din prezentul Statut, in conditiile legii;
13.2.2
analizeaza si avizeaza favorabil proiectele de dezvoltare a jocului de baschet si
programele de activitati pe termen scurt, mediu si lung, pe care le supune
aprobarii Adunarii Generale;
13.2.3
coordoneaza si controleaza implemenatrea programelor, planurilor de
activitate si hotararilor Adunarii Generale cu respectarea prevederilor
Statutului, regulamentelor si normelor generale ale federatiei;
13.2.4
convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, aproba ordinea de zi
a acestora si documentele care vor fi supuse dezbaterii si aprobarii Adunarii
Generale;
13.2.5
desemneaza membrii Secretariatului Tehnic al alegerilor precum si cei ai
Comisiei de Validare a Candidaturilor in vederea organizarii Adunarii
Generale de Alegeri;
13.2.6
aproba, in cadrul primei sedinte desfasurata dupa Adunarea Generala de
Alegeri, la propunerea Presedintelui nou ales, persoanele care vor detine
functiile de Secretar General si Antrenor Federal, care sunt membrii de drept
ai Consiliului Director;
13.2.7
propune Adunarii Generale acordarea titlului de Presedinte de Onoare sau
membru de onoare al FRB, persoanelor cu contributiii majore in dezvoltarea si
promovarea jocului de baschet;
13.2.8
aproba afilierea provizorie a cluburilor si asociatiilor judetene/municipala de
baschet;
13.2.9
propune Adunarii Generaleafilierea definitiva si/sau excluderea membrilor
sai;
13.2.10 sprijina constituirea si activitatea asociatiilor judetene de baschet si asigura
indrumarea si controlul de specialitate al acestora in vederea dezvoltarii si
promovarii jocului de baschet la nivel teritorial;
13.2.11 sprijina, sustine si actioneaza pentru buna functionare a structurilor sportive
cu activitate de baschet si realizarea de catre acestea a obiectivelor privind
dezvoltarea baschetului si cresterea nivelului performantelor pe plan local,
national si international;
13.2.12 aproba sistemul competitional de baschet la nivel national si calendarul
competitional intern pe categorii de varsta si regulamentele specifice de
desfasurare ale acestora;
13.2.13 aproba crearea sau reluarea unor competitii interne, precum si desfiintarea
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13.2.14
13.2.15
13.2.16
13.2.17

13.2.18
13.2.19
13.2.20
13.2.21
13.2.22

13.2.23

13.2.24
13.2.25

13.2.26

13.2.27
13.2.28
13.2.29

13.2.30

13.2.31
13.2.32

unora dintre cele existente;
aproba probele de control, normele si baremurile pentru sportivii in activitate,
la diferite categorii de varsta, precum si modelul national de selectie;
aproba programul de licentiere al antrenorilor;
aproba infiintarea si organizarea “centrelor de excelenta” pentru juniori si
tineret;
valideaza listele cu grupele de utilizare ale arbitrilor si comisarilor, aproba
clasamentul arbitrilor internationali care se trimite la FIBA si nominalizeaza
candidatii pentru arbitrii internationali;
aproba structura, componenta nominala si atributiile comisiilor si colegiilor
centrale ale FRB;
poate infiinta si alte comisii pe probleme cu caracter permanent sau temporar;
revoca individual sau colectiv mandatele presedintilor si/sau membrilor
colegiilor si comisiilor, cu exceptia celor alesi in cadrul Adunarii Generale;
aproba planurile anuale de activitate ale comisiilor si colegiilor centrale;
aproba regulamentele FRB, regulamentele de functionare ale colegiilor si
comisiilor FRB, precum si alte acte normative necesare activitatii
baschetbalistice;
organizeaza si coordoneaza, cu sprijinul comisiilor si colegiilor centrale,
activitatea antrenorilor, arbitrilor, comisarilor si instructorilor de baschet,
privind perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora; colaboreaza cu
institutiile din structurile abilitate pentru realizarea programelor de formare si
perfectionare a specialistilor din baschet;
omologheaza clasamentele finale oficiale ale competitiilor nationale organizate
de FRB, pe baza situatiei prezentate de CCLTO si Departamentul Competitii;
adopta masuri pentru instaurarea unui climat de ordine si disciplina in toate
domeniile activitatii de baschet,pentru prevenirea si combaterea actelor de
violenta fizica si verbala, xenofobie, rasism si discriminare, precum si pentru
promovarea spiritului de fair‐play;
adopta masuri pentru prevenirea si combaterea folosirii substantelor interzise,
dopajului si a altor metode neregulamentare de influentare a rezultatelor
sportive, colaborand in acest sens cu organele abilitate;
aproba calendarul international al FRB, inscrierea si participarea loturilor
nationale la competitiile internationale oficiale;
aproba componenta loturilor nationale, a colectivelor tehnice, a planurilor de
pregatire si obiectivele de performanta ale acestora;
coordoneaza si controleaza pregatirea loturilor nationale de seniori si juniori
(5 x 5, 3 X 3 etc) si asigura conditiile necesare pentru buna reprezentare a
baschetului romanesc in competitiile internationale;
analizeaza rezultatele obtinute de loturile nationale la competitiile oficiale, pe
baza rapoartelor intocmite de Colegiul Central al Antrenorilor si propune
masuri pentru imbunatatirea activitatii;
aproba criteriile de participarea echipelor de club in cupele europene;
aproba depunerea candidaturii FRB pentru organizarea competitiilor oficiale
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13.3

13.4

13.5

13.6

FIBA in Romania, cu respectarea normelor legale in vigoare;
13.2.33 analizeaza rapoartele si infomarile in legatura cu buna desfasurare a activitatii
baschetbalistice si adopta masurile corespunzatoare;
13.2.34 aproba organigrama federatiei si statul de functii, la propunerea Presdintelui
FRB, in conditiile prevazute de prezentul Statut;
13.2.35 aproba cuantumul taxelor, contributiilor, indemnizatiilor de arbitraj si
penalitatilor din activitatea baschetbalistica;
13.2.36 actioneaza pentrusporirea surselor de venituri, pentru dezvoltarea,
modernizarea si intretinerea bazelor sportive;
13.2.37 aproba programele de dezvoltare a bazei materiale a FRB;
13.2.38 propune MTS acordarea titlurilor de Maestru al Sportului, Maestru Emerit al
Sportului si Antrenor Emerit, conform normelor legale in vigoare;
13.2.39 aproba propunerile privind acordarea unor premieri, stimulente, donatii,
ajutoare, distinctii si titluri;
13.2.40 mentine si dezvolta relatii de colaborare cu federatiile similaredin alte tari si
alte organisme internationale;
13.2.41 colaboreaza cu reprezentantii COSR in toate problemele care privesc
pregatirea si participarea la competitiile olimpice pe linie de baschet;
13.2.42 aproba, la propunerea Presedintelui FRB, mandatul delegatului federatiei la
Congresele si intalnirile FIBA;
13.2.43 asigura punerea in executare a hotararilor pronuntate de BAT in cadrul
litigiilor in care sunt implicate cluburi de baschet din Romania sau jucatori de
baschet romani;
13.2.44 analizeaza si solutioneaza orice situatie neprevazuta in regulamentele FRB si
poate propune modificarea acestora daca activitatea o impune;
Componenta.Consiliul Director este compus din 15 membri dupa cum urmeaza:
13.3.1
Presedintele FRB
13.3.2
Vicepresedintii FRB – doi membri;
13.3.3
Secretarul General;
13.3.4
Antrenorul Federal;
13.3.5
Reprezentanti ai cluburilor cu activitate la nivel de seniori – patru membri;
13.3.6
Reprezentanti ai cluburilor cu activitate exclusiva la nivel de juniori – patru
membri.
13.3.7
Membrii din afara structurilor afiliate FRB – doi membri
Conditiile prevazute la art. 13.3.5, 13.3.6 si 13.3.7 (apartenenta la categoria de membri
pentru care candideaza) trebuie indeplinite la momentul validarii candidaturii. In cazul
in care, pe durata mandatului, unul dintre membrii alesi ai Consiliului Director nu mai
reprezinta categoria de membrii pentru care a fost ales sau nu mai are calitatea de
membru din afara structurilor FRB, mandatul sau va continua pana la prima Adunare
Generala cand va fi revocat si ales un nou membru in locul sau.
Cu exceptia Secretarului General si a Antrenorului Federal, numitide Consiliul Director,
la propunerea Presedintelui FRB, toti ceilalti membri ai Consiliului Director sunt alesi
de catre Adunarea Generala.
Mandatul membrilor Consiliul Director este de 4 ani. Membrii Consiliului Director care
isi incheie mandatul sunt reeligibili. Mandatul membrilor Consiliului Director incepe
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13.7
13.8

13.9

13.10
13.11

13.12
13.13

13.14

13.15

13.16
13.17
13.18

dupa desfasurarea Adunarii Generale in care au fost alesi si se termina in cel de-al
patrulea an, la sfarsitul urmatoarei Adunari Generale de Alegeri.
Un membru afiliat al FRB poate fi reprezentat in cadrul Consiliului Director de catre o
singura persoana.
Sedintele Consiliului Director. Consiliul Director se intruneste,de regula, o data pe luna
sau ori de cate ori este nevoie. Convocarea Consiliului Director se face de catre
Presedintele FRB, cu cel putin 7 (sapte) zile inainte de data fixata pentru sedinta.
Conducerea sedintei Consiliului Director se face de catre Presedintele FRB iar in lipsa sa,
conducerea va fi asigurata de catre o persoana imputernicita de acesta.
Sedintele Consiliului Director se vor desfasura la sediul FRB sau in alte locatii, la
propunerea Presedintelui FRB. Presedintele FRB va putea decide ca sedintele Consiliului
Director sa se desfasoare sub forma de video conferinta in sistem electronic via internet
(online).
La sedintele Consiliului Director participa, in calitate de invitat permanent fara drept de
vot, delegatul MTS.
Sedintele Consiliului Director nu sunt publice. La aceste sedinte pot participa, in calitate
de invitati, sportivi, antrenori, conducatori de cluburi, ziaristi, operatori TV,
fotoreporteri sau orice alte persoane care manifesta un interes si care comunica in scris
acest lucru catre FRB, cu cel putin 3 (trei) zile inainte de data desfasurarii sedintei
Consiliul Director. Prezenta acestora va fi admisa in cadrul respectivei sedinte, numai
dupa ce membrii Consiliului Director si‐au exprimat acordul prin adoptarea unei decizii
cu majoritate simpla.
Consiliul Directorse considera statutar intrunit in prezenta a cel putin doua treimi (2/3)
din numarul total de membri si adopta hotarari valabile cu majoritate simpla.
Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in registrul de procese
verbale intocmit de un angajat al FRB cu ocazia fiecarei sedinte. In cadrul sedintei se pot
folosi mijloace de inregistrare video, situatie in care suportul pe care s-a realizat
inregistrarea se va pastra in arhivafederatie.
In cazul sedintelor Consiliului Director desfasurate sub forma video-conferintelor in
sistem electronic via internet, inregistrarea acestora se va pastra la sediul FRB, ca
document oficial. Suportul de stocare al video conferintei va fi considerat in acest caz
document oficial.
Membrii Consiliului Director care, intr‐o anumita situatie, supusa hotararii Cosiliului
Director, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele
in linie colaterala si afinilor lor pana la gradul patru, inclusiv, nu vor putea lua parte la
deliberare si nici la vot, in caz contrar, raspunzand pentru daunele cauzate federatiei,
daca fara votul lor nu s‐ar fi putut obtine majoritatea ceruta in Statut.
Deciziile Consiliului Director vor fi publicate pe pagina oficiala de web a FRB,
www.frbaschet.ro si au valoare de comunicare oficiala fata de orice persoana interesata.
Deciziile contrare legii sau prezentului Statut, pot fi atacate in justitie, in termen de 15
(cincisprezece) zile de la publicarea acestora pe site-ul www.frbaschet.ro.
Membrii Consiliului Director care, pe parcursul unui an calendaristic, absenteaza la un
numar de 5 (cinci) sedinte ale Consiliului Director, isi pierd calitatea de membri, urmand
a fi inlocuiti la prima Adunare Generala.
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13.19 Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive,
inclusiv persoane care nu au calitatea de reprezentant al unui membru afiliat ori sunt
straine de federatie, pentru incheierea de acte juridice in numele si pe seama FRB sau
indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de catre Adunarea
Generala.
ARTICOLUL 14:
14.1

14.2

14.3
14.4

14.5

14.6

COMITETUL EXECUTIV

Competente. Comitetul Executiv solutioneaza problemele curente ale FRB de natura
administrativa, organizatorica, tehnica, juridica, financiara si de asigurare materiala si
decide asupra oricarei situatii de urgenta.
Componenta. Comitetul Executiv se compune din: Presedintele FRB, Secretarul
General, Antrenorul Federal si 4 (patru) membri ai Consiliului Director, alesi de catre
Consiliului Director. La sedintele Comitetului Executiv pot participa cu titlul de invitati
permanenti: Directorul Economic al FRB si reprezentantul Departamentului Juridic al
FRB, fara drept de vot.
Sedintele Comitetului Executiv. Comitetul Executiv va fi convocat de Presedintele FRB
ori de cate ori este necesar.
Comitetul Executiv adopta decizii cu votul majoritatii simple a membrilor sai prezenti.
Fiecare membru are dreptul la un vot. In cazul egalitatii de voturi, votul Presedintelui
FRB este decisiv.
Sedintele Comitetului Executiv sunt statutare cand participa minimum 4 (patru)
membri.In cazul neindeplinirii cvorumului de prezenta, sedintele Comitetului Executiv
se pot desfasura prin consultare telefonica sau online. Deciziile astfel adoptate vor fi
ulterior inregistrate intr-un registru special si vor intra in vigoare imediat. Consiliul
Director va fi informat in legatura cu aceste decizii in cadrul primei sedinte a acestuia.
Atributii. Comitetul Executiv are urmatoarele atributii:
14.6.1
decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a FRB,
organizatorice, tehnice, juridice, financiare si de asigurare materiala;
14.6.2
elaboreaza proiecte de regulamente, programe, buget anual,necesare activitatii
baschetbalistice si le prezinta spre aprobare Consiliului Director;
14.6.3
stabileste si propune spre aprobarea Consiliului Director, sistemul
competitional, calendarul intern si international, organizarea ligilor nationale;
14.6.4
aproba deplasarile reprezentantilor FRB la reuniunile FIBA si FIBA Europe,
alte organisme internationale, federatii nationale similare sau la alte
evenimente baschetbalistice interne si internationale;
14.6.5
exercita orice atributii delegate de Consiliul Director cu respectarea
prevederilor Statutului;
14.6.6
analizeaza si decide asupra oricarei situatii de urgenta urmand sa informeze
Consiliul Director in legatura cu deciziile adoptate in acest sens;
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ARTICOLUL 15:
15.1

15.2

15.3
15.4

PRESEDINTELE FRB

Presedintele FRB este ales de Adunarea Generala. Mandatul Presedintelui FRB incepe la
sfarsitul Adunarii Generale de alegeri si ia sfarsit in cel de-al patrulea an, la finalul
lucrarilor urmatoarei Adunari Generale de Alegeri. In cazul in care au loc alegeri dupa
implinirea termenului de 4 (patru) ani, Presedintele in functie va continua sa isi exercite
atributiile pana la incheierea procesului electoral.
Atributii. Presedintele conduce activitatea FRB, a Consiliului Director si a Comitetului
Executiv, avand urmatoarele atributii:
15.2.1
prezideaza Adunarile Generale si conduce sedintele Consiliului Director si ale
Comitetului Executiv, urmarind punerea in aplicare a strategiei nationale de
dezvoltare a jocului de baschet;
15.2.2
coordoneaza activitatea curenta a FRB cu respectarea prevederilor Statutului,
regulamentelor FRB si legislatiei in vigoare;
15.2.3
reprezinta FRB in relatiile cu federatiile de baschet din alte tari, cu FIBA si alte
organisme sportive internationale;
15.2.4
reprezinta si angajeaza legal FRB in relatiile cu autoritatile publice centrale si
locale romane, cu federatiile similare din alte tari, cu FIBA si FIBA Europe, cu
alte foruri sportive internationale, precum si cu persoane juridice si fizice
romane si/sau straine, cu respectarea prevederilor prezentului statut si a
legislatiei in vigoare;
15.2.5
aproba, impreuna cu Secretarul General, programele actiunilor si activitatilor
din calendarul federatiei;
15.2.6
asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a planului de venituri si
cheltuieli si a patrimoniului; se preocupa de sporirea surselor de venituri, de
intretinerea si modernizarea bazelor sportive;
15.2.7
conlucreaza si sprijina activitatea Comisiei de Cenzori;
15.2.8
colaboreaza cu COSR in problemele privind activitatea olimpica pe linie de
baschet si promovarea olimpismului;
15.2.9
deleaga Secretarului General atributiile sale, atunci cand este in imposibilitate
de a‐si exercita mandatul;
15.2.10 este responsabil de derularea programelor si contractelor incheiate cu MTS si
cu alte institutii/organizatii;
15.2.11 semneaza corespondenta FRB, principalele acte si documente care angajeaza
oficial federatia;
15.2.12 incheie acte juridice in numele si pe seama FRB, in calitate de imputernicit
legal;
Pe perioada mandatului, Presedintele FRB nu poate avea calitatea de jucator, arbitru,
comisar sau antrenor.
In situatia in care, Presedintele FRB nu-si mai poate indeplini atributiile stabilite conform
prevederilor prezentului Statut, acestea vor fi preluate de catre Secretarul General pentru
o perioada de maxim 6 (sase) luni, care va asigura astfel conducerea interimara a FRB.
Cu exceptia cazului in care imposibilitatea exercitarii atributiilor se datoreaza unor
motive medicale, in toate celelalte situatii in care Presedintele nu va putea reveni la
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conducerea FRB dupa expirarea termenului de 6 (sase) luni, Consiliul Director va initia
organizarea unor noi alegeri pentru ocuparea functiei de Presedinte al FRB, in termen de
maxim 3 (trei) luni de la implinirea termenului anterior mentionat. In acest interval,
conducerea interimara a FRB va fi asigurata tot de catre Secretarul General.
ARTICOLUL 16:
16.1

Vicepresedintii FRB indeplinesc urmatoarele atributii:
16.1.1
actioneaza pentru respectarea si aplicarea prevederilor Statutului si ale
regulamentelor FRB;
16.1.2
contribuie la punerea in practica a strategiei nationale, a programelor si
planurilor de promovare si dezvoltare a jocului de baschet, a hotararilor
Adunarii Generale si ale Consiliului Director privind dezvoltarea si afirmarea
acestei ramuri sportive;
16.1.3
pot coordona si sprijini, la propunerea Consiliului Director, activitatea unor
comisii si colegii centrale, a unor asociatii judetene si a structurilor sportive cu
sectii de baschet;
16.1.4
pot participa la actiuni de supraveghere si control;
16.1.5
pot reprezenta FRB, la propunerea Presedintelui, in cadrul unor intalniri
interne si internationale pe probleme de baschet;

ARTICOLUL 17:
17.1

17.2

17.3

VICEPRESEDINTII FRB

SECRETARUL GENERAL

Secretarul General este reprezentantul oficial al FRB care, alaturi de Presedintele FRB,
angajeaza FRB in relatiile cu MTS, cu autoritatile publice centrale si locale si cu alte
organisme interne si internationale. Participa la indeplinirea tuturor atributiilor ce revin
Comitetul Executiv si Consiliului Director.
Secretarul General raspunde, impreuna cu Presedintele FRB, de activitatea Comitetului
Executiv si informeaza Consiliul Director asupra actiunilor desfasurate si masurilor
luate de acesta intre sedintele organului de conducere.
Secretarul general indeplineste urmatoarele atributii:
17.3.1
asigura respectarea Statutului si regulamentelor FRB, monitorizand aplicarea
si indeplinirea in totalitate a hotararilor si deciziilor Adunarii Generale,
Consiliului Director, Comitetului Executiv, precum si a tuturor comisiilor si
colegiilor;
17.3.2
raspunde de derularea programelor si contractelor incheiate cu MTS si cu alte
institutii/organizatii, privind activitatea de baschet;
17.3.3
stabileste, impreuna cu Presedintele FRB, ordinea de zi a sedintelor Consiliului
Director, pregateste reuniunile acestora si asigura elaborarea in timp util a
materialelor ce urmeaza a fi prezentate;
17.3.4
propune Consiliului Director, in vederea aprobarii, ordinea de zi pentru
Adunarea Generala;
17.3.5
intocmeste, impreuna cu Presedintele FRB, planul de activitate si bugetul
federatiei, pe care le supune aprobarii Adunarii Generale, dupa avizarea
prealabila a Consiliului Director;
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17.3.6
17.3.7
17.3.8
17.3.9
17.3.10
17.3.11

17.3.12
17.3.13
17.3.14

17.3.15

monitorizeaza aplicarea planului de activitate si executia bugetara si propune
masuri corective in acest sens, daca este cazul;
coordoneaza si controleaza activitatea comisiilor si colegiilor centrale si a
asociatilor judetene de baschet;
conlucreaza si sprijina activitatea Comisiei de Cenzori;
monitorizeaza corespondenta transmisa si primita si urmareste solutionarea
acesteia;
reprezinta FRB, impreuna cu Presedintele FRB, in relatiile cu forurile
internationale din domeniul jocului de baschet;
avizeaza propunerile comisiilor si colegiilor centrale cu privire la programele
de activitate, organizarea cursurilor de perfectionare a antrenorilor, arbitrilor
si comisarilor;
aproba organizarea turneelor interne si internationale, precum si participarea
echipelor de club in competitiile europene;
coordoneaza elaborarea regulamentelor FRB si avizeaza forma finala a acestora
ce va fi prezentata spre aprobarea Consiliului Director;
asigura indeplinirea sarcinilor de catre personalul salariat al FRB cu
respectarea normelor si procedurilor interne FRB, precum si cu legislatia in
vigoare;
poate indeplini si alte atributii delegate de Presedintele FRB si Consiliul
Director;

ARTICOLUL 18:
18.1

ANTRENORUL FEDERAL.

Antrenorul Federal are urmatoarele atributii:
18.1.1
coordoneaza activitatea departamentului tehnic din cadrul FRB avand ca
obiectiv principal elaborarea si aplicarea conceptiei unitare deselectie,
pregatire si joc, in vederea cresterii nivelului de performanta al sportivilor si
antrenorilor;
18.1.2
este de drept vicepresedintele Colegiului Central de Antrenori;
18.1.3
colaboreaza cu Colegiului Central de Antrenori si formuleaza propuneri catre
Consiliul Director, cu privire la:
18.1.3.1 oportunitatea participarii la competitiile oficiale interntionale si
stabilirea obiectivelor de performanta;
18.1.3.2 nominalizarea componentilor loturilor nationale ale Romaniei;
18.1.3.3 nominalizarea colectivelor tehnice al echipelor nationale;
18.1.3.4 programul si planul de pregatire al loturilor nationale;
18.1.3.5 evaluarea activitatii loturilor nationale si a colectivelor tehnice, la
incheierea competitiilor sportive;
18.1.3.6 probele si normele de control, cerinte si baremuri;
18.1.3.7 organizarea cursurilor de perfectionare si licentiere ale antrenorilor;
18.1.3.8 elaborarea si implementarea regulamentelor specifice ale fiecarei
competitii
18.1.4
colaboreaza cu Colegiul Central al Antrenorilor si Departamentul/Comisia de
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18.1.5

18.1.6
18.1.7
18.1.8

Competitii si propune, spre aprobarea Consiliului Director, sistemele
competitionale la diverse categorii de varsta precum si calendarul intern si
international;
participa la elaborarea proiectelor unor documente de baza ale activitatii de
baschet, privind: strategia nationala de dezvoltare a jocului de baschet, bugetul
federatiei, contractele cu MTS si COSR, clasificarea antrenorilor;
monitorizeaza, controleaza, ia masuri corective si raspunde in legatura cu
activitatea echipelor nationale;
colaboreaza, controleaza, indruma si sprijina activitatea cluburilor cu sectii de
baschet;
participa la actiunile de supraveghere si control organizate de FRB;

ARTICOLUL 19:
19.1
19.2

19.3

COMISIA DE CENZORI

Comisia de cenzori asigura controlul financiar al FRB si activeaza pe baza regulilor
generale de organizare si functionare aprobate de Adunarea Generala.
Atributiile Comisiei de Cenzori
19.2.1
verifica modul in care este administrat patrimoniul FRB;
19.2.2
verifica modul cum se realizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
19.2.3
sesizeaza neregulile constatate cu privire la administrarea patrimoniului si
folosirea fondurilor federatiei si propune modalitati si solutii pentru sporirea
resurselor, cheltuirea economicoasa a fondurilor si cresterea eficientei
economice, organizatorice si tehnice;
19.2.4
verifica oricand registrele si actele de gestiune si in mod obligatoriude cel putin
doua ori pe an;
19.2.5
indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul Statut sau stabilite de
catre Adunarea Generala;
Componenta. Comisia de Cenzori este formata din trei membri. Presedintele Comisiei
de Cenzori este ales de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 4 (patru) ani, iar
ceilalti doi membri vor fi propusi de presedintele comisiei si validati de catre Consiliul
Director. Nu pot fi membri ai Comisiei de Cenzori, membri ai Consiliului Director si nici
cei ai comisiilor saucolegiilor centrale ale FRB. Membrii Comisiei de Cenzori nu mai au
alte atributii in cadrul FRB.

CAPITOLUL IV

COMISIILE SI COLEGIILE CENTRALE ALE FRB

ARTICOLUL 20:

COMPETENTE SI ORGANIZARE

20.1
20.2

20.3

Competente generale. Consiliul Director constituie comisii si colegii centrale cu caracter
permanent sau temporar, in vederea indeplinirii atributiilor specifice ce revin FRB.
Comisiile si colegiile centrale sunt organe specializate pe principalele domenii de
activitate ale FRB si functioneaza in baza unor regulamente proprii aprobate de catre
Consiliul Director.
Componenta. Comisiile si colegiile centrale sunt compuse din 3‐11 membrii, cu
urmatoarea structura: presedinte, vicepresedinte, secretar, membrii.
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20.4
20.5

20.6

20.7

20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14

20.15

Consiliul Director aproba structura, atributiile si componenta nominala a comisiilor si
colegiilor centrale ale FRB.
Presedintele FRB propune spre aprobarea Consiliului Director presedintii comisiilor si
colegiilor, urmand ca presedintii astfel validati sa propuna spre aprobarea Consiliului
Director, membrii acestor comisii.
Membrii comisiilor si colegiilor centrale sunt numiti pentru o perioada de 4(patru) ani,
si pot fi revocati individual sau colectiv din aceste functii, in baza deciziei Consiliului
Director.
Reguli generale de functionare. Comisiile si colegiile centrale se intrunesc cel putin o
data pe luna. In sezonul competitional, comisiile sicolegiile centrale FRB se vor intruni
ori de cate ori este nevoie. Sedintele comisiilor si colegiilor centrale nu sunt publice.
Comisiile si colegiile centrale se intrunesc statutar in prezenta a jumatate plus unu din
numarul total de membrii.
Deciziile comisiilor si colegiilor centrale se adopta prin vot deschis, cu majoritate simpla.
In situatii speciale, adopotarea deciziilor se poate face si prin vot secret.
In cazuri de urgenta sau exceptionale, sedintele comisiilor si colegiilor centrale FRB se
vor putea desfasura telefonic sau online, via internet.
Desfasurarea sedintelor comisiilor si colegiilor centrale FRB vor fi consemnate intr‐un
caiet de procese verbale si vor fi semnate de catre toti participantii la sedinta respectiva.
Comisiile si colegiile centrale FRB nu pot incheia angajamente financiare sau de orice
alta natura in numele FRB.
Colegiile si comisiile centrale ale FRB sunt instante de apel pentru deciziile luate de
colegiile si comisiile judetene si municipale.
Comisiile si colegiile centrale subordonate Consiliului Director sunt:
20.14.1 Colegiul Central al Antrenorilor
20.14.2 Comisia de Competitii, Legitimari, Transferari si Omologari
20.14.3 Comisia Centrala de Comisari
20.14.4 Colegiul Central al Arbitrilor
20.14.5 ComisiaCentrala de Disciplina
20.14.6 Comisia de Etica
20.14.7 Comisia Centrala Antidoping
20.14.8 Comisia pentru implementarea si dezvoltarea jocului de baschet 3 x3
20.14.9 Comisia consultativa a presedintilor cluburilor din Liga Nationala de Baschet,
masculin si feminin
20.14.10 Comisia de apel
In cazul in care activitatea curenta a FRB necesita infiintarea unor noi comisii sau colegii,
acest lucru se poate realiza prin intermediul unei decizii a Consiliului Director. De
asemenea, prin hotararea Consiliului Director se poate decide incetarea activitatii unei
comisii.

ARTICOLUL 21:
21.1

ORGANE JURISDICTIONALE ALE FRB

Organele jurisdictionale din cadrul FRB sunt:
21.1.1
Comisia de Competitii, Legitimari, Transferari si Omologari
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21.2

21.3

21.4
21.5

21.1.2
Comisia de Disciplina
21.1.3
Colegiul Central al Arbitrilor
21.1.4
Comisia Centrala de Comisari
21.1.5
Comisia de Apel
Comisiile cu atributii jurisidictionale ale FRB sunt instante arbitrale, impartiale si
independente. Adoptarea deciziilor de catre aceste comisii se face in conformitate cu
regulamentele FRB si FIBA.
Competente. Judecarea cazurilor ce le revin comisiilor cu atributii jurisdictionale ale
FRB sunt:
21.3.1 In prima instanta:
 Comisia de Competitii, Legitimari, Transferari si Omologari
 Comisia de Disciplina
 Colegiul Central al Arbitrilor
 Comisia de Comisari
21.3.2 Hotararile pronuntate in prima instantade aceste comisii pot fi atacate la Comisia
de Apel a FRB.
Deciziile pronuntate de catre Comisia de Apel a FRB sunt definitive si executorii.
Solutionarea litigiilor care decurg din activitatea baschetbalistica se va realiza numai
prin intermediul comisiilor cu atributii jurisdicitionale ale FRB. Membrii afiliati se vor
putea adresa instantelor sportive internationale sau forurilor internationale (FIBA, TAS,
BAT etc) numai dupa epuizarea tuturor cailor de jurisdictie sportiva nationala.

CAPITOLUL V

STATUTUL SI AUTORITATEA DISCIPLINARA. PUNEREA IN
EXECUTARE A HOTARARILOR BAT

ARTICOLUL 22:

STATUTUL SI AUTORITATEA DISCIPLINARA

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5
22.6

MTS exercita supravegherea si controlul respectarii de catre structurile sportive a
dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de
constituire ale acestora.
Supravegherea si controlul exercitate in conditiile legii de MTS nu pot substitui controlul
propriu instituit de FRB, de asociatiile judetene de baschet si a municipiului Bucuresti,
de cluburile de baschet, conform statutelor si regulamentelor proprii.
FRB isi exercita puterea si autoritatea disciplinara, deplin si legitim, in temeiul Legii
69/2000, potrivit:
22.3.1 Statutului si regulamentelor federatiei;
22.3.2 delegarii de putere de catre MTS in cadrul actiunilor de supraveghere si control;
22.3.3 statutului si reglementarilor FIBA.
Autoritatea disciplinara a FRB se aplica asupra activitatii desfasurate de: structurile
sportive afiliate, reprezentantii acestora, jucatori, antrenori, oficialii jocului, alte cadre de
specialitate, precum si oricaror altor persoane implicate in domeniu baschebalistic.
Asociatiile judetene si cea municipiului Bucuresti de baschet detin atributii similare,
adaptate corespunzator ariei lor de activitate.
FRB isi exercita autoritatea disciplinara prin instituirea unui sistem coerent de sanctiuni,
in functie de gravitatea faptelor, care sa asigure obiectivitate si corectitudine, eliminarea
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greselilor si exagerarilor, in functie de imprejurarile comiterii abaterilor, prin asigurarea
dreptului la aparare si a cailor de atac impotriva sanctiunilor aplicate.
22.7 Documentele de baza, de conduita si actiune, in exercitarea autoritatii disciplinare a FRB
sunt urmatoarele:
22.7.1 Statutul FRB
22.7.2 Regulamentul de Organizare si Functionare al FRB
22.7.3 Regulamentul de Disciplina
22.7.4 Codul de Conduita
22.7.5 Regulamentul general si regulamentele specifice de organizare ale competitilor
de baschet
22.7.6 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet (ROJB)
22.7.7 Statutul, reglementarile, normele si deciziile FIBA.
22.7.8 Deciziile Tribunalului Arbitral de Baschet (BAT)
22.7.9 Deciziile WADA si ANAD
22.8 Regulamentul de Disciplina al FRB contine si stabileste abaterile si sanctiunile
disciplinare, componenta instantelor disciplinare ale FRB, procedura disciplinara,
precum si caile de de atac impotriva acestora sanctiuni.
22.9 Consiliul Director analizeaza si solutioneaza orice situatie neprevazuta in Regulamentul
de Disciplina si poate propune modificarea unor prevederi ale acestuia in cazul in care
activitatea o va cere.
22.10 Revocarea recunoasterii functionarii FRB, a asociatiilor judetene de baschet, respectiv a
municipiului Bucuresti si a cluburilor de baschet, este de competenta MTS.
22.11 Principalele sanctiuni care pot fi aplicate membrilor afiliati ai FRB, urmare a incalcarii
prevederilor mentionate in cadrul documentelor prevazute la art. 22.7, sunt urmatoarele:
22.11.1 pentru membrii afiliati ai FRB:
 avertisment
 sanctiune financiara (amenda)
 ridicarea dreptului de a juca pe teren propriu cu spectatori
 suspendarea terenului propriu – ridicarea dreptului de organizare a
jocurilor pe teren propriu
 pierderea joculuiprin forfait tehnic, cu punct in clasament, 2 - 0
 pierderea jocului prin forfait, fara puncte in clasament, 20 - 0
 anularea rezultatelor
 limitarea dreptului de a efectua transferuri
 interzicerea dreptului de a efectua transferuri
 ridicarea dreptului de a se inscrie si participa in cupele europene sau in
competitiile nationale organizate de FRB
 depunctarea in clasament (penalizare cu puncte) in sezonul curent sau viitor
 neprogramare
 eliminarea din competitiile in curs
 retrogradarea intr-o categorie competitionala inferioara
22.11.2 pentru persoanele fizice care activeaza in baschet:
 avertisment
 amenda
32

suspendarea jucatorilor, antrenorilor si insotitorilor pentru un numar de
jocuri
 suspendarea din functia detinuta in activitatea baschetbalistica pe durata
determinata
 excluderea din loturile nationale
 excluderea din viata sportiva
 declararea ca “persona non grata” pentru FRB
22.12 Comisia de Disciplina a FRB functioneaza ca instanta de apel pentru hotararile
pronuntate in materie disciplinara de catre comisiile de disciplina organizate la nivelul
asociatiilor judetene de baschet si a municipiului Bucuresti.


ARTICOLUL 23:
23.1
23.2
23.3
23.4

PUNEREA IN EXECUTARE A HOTARARILOR BAT

FRB recunoaste jurisdictia BAT, astfel cum este definita in cadrul regulamentelor FIBA
privind Tribunalul Arbitral pentru Baschet (BAT).
Membrii afiliati FRB se obliga sa respecte in totalitate deciziile definitive si irevocabile
pronuntate de BAT.
FRB va asigura punerea in executare a hotararilor pronuntate de BAT. Competenta
privind executarea hotararilor BAT apartine Consiliului Director.
Deciziile Consiliului Director referitoare la punerea in executare a hotararilor BAT,
precum şi cele referitoare la aplicarea sanctiunilor aplicate in cazul neexecutarii acesteia
sunt definitive şi irevocabile, aplicandu-se de la momentul adoptarii lor.

CAPITOLUL VI

ASOCIATIILE JUDETENE SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI DE
BASCHET. LIGA PROFESIONISTA DE BASCHET

ARTICOLUL 24:

ASOCIATIILE JUDETENE DE BASCHET/ ASOCIATIA MUNICIPALA
DE BASCHET BUCURESTI

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

In conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului, asociatiile judetene de baschet si
cea amunicipiului Bucuresti se constituie sub forma unor persoane juridice de drept
privat care au ca scop organizarea activitatiibaschetbalistice la nivel teritorial.
La nivelul unui judet, respectiv a municipiului Bucuresti, se constituie o singura
asociatie debaschet care dobandeste personalitate juridica, in conditiile legii, ca
organizatie fara scop patrimonial.
Asociatiile judetene de baschet si a municipiului Bucuresti sunt constituite din
asociatiilesportive fara personalitate juridica si cluburi sportive cuprinse in sistemul
competitional local, afiliate si recunoscutede acestea.Asociatiile judetene de baschet si a
municipiului Bucuresti se pot constitui in conditiile legii.
Asociatiile judetene de baschet si cea a municipiului Bucuresti sunt membrii afiliati ai
FRB si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Statutul si regulamentele FRB, in baza
statutelor si regulamentelor proprii.
Conform legii, asociatiile judetene de baschet si cea a municipiului Bucuresti sunt
recunoscute si sprijinite in realizarea obiectivelor de catre Directiile Judetene de Tineret
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24.6

24.7
24.8

si Sport si de Directia Municipala de Tineret si Sport.
Cu acordul FRB, o asociatie judeteana de baschet poate coordona si activitatea
baschetbalistica din judetele limitrofe, in cazul in care acestea nu au constiuit asociatii
judetene la nivel local.
Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene de baschet si a municipiului
Bucuresti de baschetdecurg din Statutul si regulamentele FRB.
Asociatiile judetene de baschet si cea a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii;
24.8.1 sprijina si actioneaza pentru aplicarea Statutului si regulamentulor FRB, precum
si pentru buna organizare sidesfasurare a competitiilor la nivel teritorial;
24.8.2 colaboreaza cu FRB pentru implementarea, la nivel teritorial, a strategiei
nationale de dezvoltare a jocului de baschet, a proiectelor si programelor de
activitati elaborate de FRB, precum si a planurilor proprii de activitate;
24.8.3 stabilesc calendarul sportiv judetean/municipal anual tinand cont de calendarul
competitional elaborat de FRB;
24.8.4 prin comisiile de specialitate organizeaza, conduc si supravegheaza sistemul
competitional judetean/municipal, omologheaza rezultatele, conform
regulamentelor FRB si propriilor regulamente, asigura tinerea evidentei
propriei activitati si informeaza FRB ori de cate ori este nevoie in legatura cu
aceste aspecte sau la solicitarea de eventuale informati si/sau precizari venite
din partea FRB;
24.8.5 exercita actiunea de indrumare si control asupra structurilor locale cu activitate
de baschet, in stransa colaborare cu FRB;
24.8.6 sprijina infiintarea de noi sectii de baschet si in mod special a echipelor de copii
si juniori si organizeazaturnee locale pentru aceasta categorie de varsta;
24.8.7 contribuie la buna organizarea si disputare a sistemului competitional national
si a jocurilor internationale desfasurate in raza loc de activitate;
24.8.8 aplica normele tehnice, cerintele si baremurile privindselectia, pregatirea
sportivilor si activitatea competitionala, elaborate de FRB;
24.8.9 informeaza FRB si structurile sportive afiliate in legatura cu jucatorii de
perspectiva remarcati in competitiile locale;
24.8.10 actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea unor
masuri educative, aspiritului de fair‐play si a tolerantei in intreaga activitate de
baschet desfasurata in plan teritorial;
24.8.11 prin propriile colegii si comisii de specialitate decid in prima instanta asupra
memoriilor, contestatiilor si incidentelor petrecute in competitiile care se
desfasoara la nivel judetean/ municipal.
24.8.12 exercita autoritatea disciplinara asupra activitatii baschetbalistice la nivel
judetean si la nivelul municipiului Bucuresti, in termenii prevazuti de lege si
potrivit statutului si regulamentelor FRB, precum si a regulamentelor proprii;
24.8.13 promoveaza, impreuna cu structurile sportive, actiunile de prevenire si
combatere a folosirii substantelordopante si a metodelor neregulamentare de
viciere a rezultatelor sportive;
24.8.14 colaboreaza cu factorii locali responsabili, pentru intretinerea si modernizarea
bazelor sportive destinate practicarii jocului de baschet, precum si pentru
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atragerea unor noi sustinatori financiari in vederea cresterii surselor de venituri;
24.8.15 organizeaza cursuri pentru calificarea de noi arbitri de baschet, necesari pentru
desfasurarea competitiilor locale;
24.8.16 Colegiul de Arbitri al asociatiilor judetene de baschet si a municipiului Bucuresti
se subordoneaza Colegiului Central al Arbitrilor de Baschet si colaboreaza in
privinta delegarii arbitrilor de baschet pentru nivelul lor de competenta;
24.8.17 organizeaza afilierea sectiilor, asociatiilor sportive si legitimarea sportivilor din
teritoriu, conformimputernicirilor acordate de FRB;
24.8.18 prezinta FRB un raport anual privind activitatea desfasurata;
24.9 Asociatiile judetene de baschet si a municipiului Bucuresti reprezinta si apara interesele
jocului de baschet si ale membrilor sai in relatiile cu alte institutii si autoritatile
administratiei publice locale. Pot indeplini si alte atributii specifice care decurg din actele
normative in vigoare, din Statutul si regulamentele FRB.
24.10 Consiliul Director, in colaborare cu DJTS si DMTSB, poate delega, pe timp limitat si cu
caracter provizoriu, unor asociatii judetene/municipale, anumite atributii speciale in
interesul dezvoltarii jocului de baschet sauorganizarea unor actiuni deosebite pe raza
teritoriului respectiv.
24.11 Categoriile de membri afiliati ai asociatiilor judetene de baschet si a municipiului
Bucuresti, conditiile de acordare si pierdere a acestei calitati, drepturile si obligatiile ce
revin acestora, inclusiv cele materiale si financiare, sunt stabilite prin analogie cu
prezentul Statut.
ARTICOLUL 25:
25.1

25.2

25.3
25.4
25.5

25.6
25.7

LIGA PROFESIONISTA DE BASCHET

Conditiile de practicare a baschetului profesionist precum si infiintarea, organizarea si
functionarea Ligii Profesioniste de Baschet se stabilesc in conformitate cu Legea
Educatiei Fizice si Sportului nr 69/2000, modificata si republicata, precum si cu alte
prevederi legale aflate in vigoare la data consituirii acestui organism.
Liga Profesionista de Baschet este persoana juridica de drept privat, autonom,
neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial, constituita prin asocierea
cluburilor profesioniste de baschet, participante la o competetiei nationala de acelasi
nivel.
Organizarea competitiilor de baschet profesionist se realizeaza prin Liga Profesionista
de Baschet.
Pentru un nivel competitional se va putea constitui o singura liga profesionista.
Liga Profesionista de Baschet este subordonata FRB si isi desfasoara activitatea in baza
statutelor si regulamentelor proprii. Infiintarea unei ligi profesioniste de baschet va fi
posibila numai cu acordul scris al FRB.
Statutul si regulamentele Ligii Profesioniste de Baschet aprobate in cadrul adunarilor
generale vor trebui avizate de catre FRB.
Infiintarea Ligii Profesioniste de Baschet sau modificarea statutelor si a actelor
constitutive ale acesteia, fara acordul prealabil al FRB, sunt nule de drept.
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CAPITOLUL VII

MIJLOACE MATERIALE SI FINANCIARE, EXERCITIUL FINANCIAR

ARTICOLUL 26:

PATRIMONIUL

26.1

26.2
26.3

26.4
26.5
26.6

26.7

26.8
26.9

Patrimoniul social al FRB este cel cuprins in actul constitutiv, parte integranta a
prezentului Statut si se completeaza cu:
26.1.1 venituri din contributiile membrilor afiliati;
26.1.2 cotizatiile de membru al FRB;
26.1.3 sponsorizari si donatii;
26.1.4 veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive aferente participarii la
competitiile si evenimentele sportive interne si internationale;
26.1.5 dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din
venituri scutite, resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari
nerambursabile;
26.1.6 venituri obtinute din reclama, publicitate si drepturi de difuzare a competitiilor
organizate de FRB, indiferent de mediul in care acestea se propaga;
26.1.7 sumele primite din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, potrivit
prevederilor titlului III din Codul Fiscal;
26.1.8 alte contributii in bani sau/si in natura ale membrilor si simpatizantilor,
persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile legale;
Intregul patrimoniu va fi evidentiat, pastrat si administrat de FRB, in conformitate cu
legislatia romana in materie si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor sale.
FRB poate inchiria sau primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuriimobile din
patrimoniul statului si ale unitatilor administrativ‐teritoriale, baze sportive, terenuri,
instalatii, cantine,restaurante, spatii de cazare, spatii comerciale, precum si alte dotari
necesare activitatii de baschet. Potrivit Legii 69/2000, bazele si instalatiile sportive
primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv.
Veniturile, indiferent de sursa, precum si cheltuielile de orice natura ale FRB sunt
cuprinse in bugetul anual.
FRB are organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului,
constituite conform legislatiei in vigoare, a prezentului Statut si regulamentelor FRB.
Regimul de gestionare si administrare a bunurilor mobile si imobile, achizitionate ca
urmare aderularii unor programe sportive, se reglementeaza pe baza contractului
incheiat intre parti.
FRB dispune de bunurile aflate in proprietate, poate incheia contracte de folosinta
(comodat) si poate elibera titluri de credite, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie
incheiate pentru realizarea obiectului de activitate, coform dispozitiilor legale in
vigoare.FRB poate greva sau instraina bunuri mobile sau imobile finantate total sau
partial din fonduripublice, prin programe, sau poate schimba destinatia acestora numai
cu aprobarea MTS.
In cazul dizolvarii federatiei, lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale
in vigoare.
In toate cazurile, FRB se supune verificarilor financiare, potrivit legii si prezentului
Statut, organismelor abilitate de lege in acest sens.
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ARTICOLUL 27:
27.1

27.2
27.3
27.4

27.5

27.6

Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli a FRB se face astfel:
27.1.1 pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale,
pentru finantarea programelor federatiei - potrivit conditiilor stabilite prin
contractele incheiate intre parti si normelor financiare in vigoare;
27.1.2 pentru sumele realizate din venituri proprii – potrivit Statutului, regulamentelor
si normele interne ale FRB;
FRB este scutita, potrivit legii, de impozite si taxe locale.
FRB este scutita de la plata impozitului pe profit in conformitate cu prevederile legale.
FRB este scutita de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati
economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 Euro, intr-un an fiscal,
dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit,
prevazuta la aliniatul precedent.
FRB datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde
veniturilor altele decat cele prevazute la art. 26.3 sau in prezentul aliniat, impozit
calculat prin aplicarea cotei de 16%.
Soldurile anuale rezultate din executia bugetului FRB se reporteaza in anul urmator.

ARTICOLUL 28:
28.1

28.2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

VENITURI, SURSE DE FINANTARE, FACILITATI

Bugetul anual al FRB cuprinde la capitolul de venituri urmatoarele:
28.1.1 sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru
finantarea pe baza de programe a structurilor sportive de drept privat, fara scop
lucrativ, de utilitate publica;
28.1.2 venituri proprii, precum si sume destinate finantarii unor programe sportive de
utilitate publica;
28.1.3 alte surse;
Sursele de finantare ale FRB pot proveni din:
28.2.1 sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele
incheiate cu organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz;
28.2.2 venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si
obiectul de activitate al acesteia;
28.2.3 cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit prevederilor Statutelor si
regulamentelor FRB;
28.2.4 reclama, donatii si sponsorizari;
28.2.5 20% din incasarile realizate din pronosticurile sportive, ca urmare a utilizarii de
competitii de baschet, organizate in campionatele nationale din alte tari, de FRB
si organismele sportive internationale, precum si in "Cupa Romaniei";
28.2.6 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor,
care se constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si
juniori, inclusiv a celor din cluburile scolare;
28.2.7 alte venituri, in conditiile legii;
28.2.8 sume ramase din exercitiul financiar precedent;
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28.3

28.4

28.5
28.6
28.7

28.8

28.2.9 venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestuia;
28.2.10 venituri provenite din dreptul de exclusivitate al FRB, respectiv:
 dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii
 dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statice si in miscare a
sportivilor sai in echipament de concurs si de reprezentare, cand acestia
participa in cadrul echipelor reprezentative la competitii in numele FRB;
 drepturile de reclama, publicitate si transmisii TV/media la competitiile
nationale pe care la organizeaza sau la care participa , dupa caz
28.2.11 venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacol;
28.2.12 indemnizatii provenite din participarea la competitiile si demonstratiile
sportive;
28.2.13 venituri provenite din licitatii conform legii(Liga Nationala, campionate
nationale, Cupa Romaniei, turnee de sala, turnee de promovare, turnee de 3x3
sau alte asemenea actiuni);
28.2.14 orice sume provenite de la forurile internationale, respectiv FIBA Europe si FIBA
Alocatia de la bugetul de stat in baza contractelor de finantare a obiectivelor si
programelor sportive, precum si fondurile pentru premierea performantelor deosebite
obtinute la competitiile sportive internationale oficiale sunt repartizate si aprobate de
MTS in baza propunerilor FRB.
Sumele necesare pentru sustinerea pregatirii loturilor olimpice de baschet si
participareaacestora la Jocurile Olimpice, precum si pentru sprijinirea unor centre de
pregatire olimpica a tinerilor jucatori sunt repartizate si aprobate de COSR la
propunerile FRB.
Bugetul anual al FRB se aproba anual de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului
Director.
Potrivit legii, veniturile se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul FRB pentru realizarea
scopului si obiectivelor proprii de activitate.
In concordanta cu prevederile Legii 69/2000, FRB este scutita de plata taxelor vamale
pentru importul, precum si de la plata TVA pentru achizitiile de pe piata interna, de
echipamente si materiale sportive, instalatii si aparatura specifice, necesare activitatii de
pregatire, reprezentare si participare a echipelor nationale si olimpice de baschet la
Jocurile Olimpice, Campionatele si Cupele Europene, Campionatele si Cupele Mondiale.
Sportivii, antrenorii, tehnicienii si alti specialisti prevazuti la art. 62 din Legea
69/2000,sunt scutiti de plata impozitelor asupra veniturilor realizate din premii, prime
si indemnizatii sportive,

ARTICOLUL 29:
29.1

CHELTUIELI

Principalele cheltuieli ale FRB sunt:
29.1.1 salarii si adaosul de acord;
29.1.2 premiile acordate din fondul de premiere, constituit pe seama fondului de
salarii;
29.1.3 Cheltuieli privind pregatirea loturilor olimpice si /sau nationale(cazare, masa,
transport, sustinatoare de effort si medicamente, indemnizatii de lot, cercetare
stiintifica);
38

29.1.4

29.2
29.3

29.4
29.5

Cheltuieli privind derularea calendarului sportiv national(cheltuieli cu
organizarea competitiilor sportive, premii- cupe, medalii, trofee, diplome,
tricouri campion);
29.1.5 Cheltuieliprivind derularea calendarului sportive international(cheltuieli de
participare/organizare a competitiilor sportive international- transport intern si
international, cazare, diurnal/masa, precum si alte cheltuieli prevazute de lege);
29.1.6 Cheltuieli privind achizitia de bunuri si servicii;
29.1.7 Cheltuieli privind achizitia de echipament si material sportive;
29.1.8 Control antidoping;
29.1.9 Cheltuieli participare la congrese international;
29.1.10 Cheltuieli organizare cursuri de perfectionare antrenori;
29.1.11 Cheltuieli selectie, pregatire si organizare competitii junior mici;
29.1.12 Cheltuieli de intretinere si functionare a bazei material sportive;
29.1.13 Cheltuieli cu investitiile si reparatiile capitale;
29.1.14 Cheltuieli privind achizitia bunurilor de natura activelor fixe.
Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor contractuluiincheiat cu MTS si aprobat
de Consiliul Director sub semnatura Presedintelui FRB.
Salariile, premiile, bonusurile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului si
sportivilor se stabilesc in conformitate cu prevederile statului de functii si al bugetului
de venituri si cheltuieli.
Consiliul Director poate dispune plata de ajutoare, donatii, sponsorizari din veniturile
proprii, conform legii.
Exercitiul economico‐financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31
decembrie afiecarui an.

ARTICOLUL 30:
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5

Pentru realizarea scopului sau, FRB poate angaja personal salariat cu respectarea
legislatiei muncii.
Contractele de munca si fisele postului personalului angajat vor fi semnate de
Presedintele FRB.
FRB are personal angajat conform organigramei si statului de functii, aprobat de
Consiliul Director la propunerea Presedintelui FRB.
Salarizarea personalului se va face din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat,
in baza contractului pe care FRB il incheie anual cu MTS.
In functie de necesitati Consiliul Director, la propunerea Presedintelui FRB, aproba
marirea sau reducerea statului de functii.

ARTICOLUL 31:
31.1

31.2

PERSONALUL SALARIAT AL FRB

DREPTURILE FRB

FRB este detinatoarea de drept asupra tuturor drepturilor care iau nastere din
competitiile si evenimentele care au loc sub jurisdictia FRB, fara nicio restrictie cu privire
la continut, participanti, data, loc, regim juridic.
FRB detine exclusivitatea:
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31.2.1

31.3

dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice si in miscare a
sportivilor sai in echipament de concurs si de reprezentare, cand acestia
participa la competitii in numele FRB (echipele nationale, masculin si feminin, 5
X 5 si 3 X 3 etc)
31.2.2 dreptului de folosinta asupra siglei si emblemei proprii
31.2.3 dreptului de reclama, publicitate si de transmisii televizate, radiofonice, inclusiv
in spatiul online, la competitiile interne pe care le organizeaza sau cele la care
participa echipele reprezentantive, dupa cum urmeaza:
 jocurile din cadrul ligilor nationale, masculin si feminin
 jocurile echipelor nationale, feminin si masculin, la toate categoriile de
varsta, organizate pe teritoriul Romaniei
 jocurile din Cupa Romaniei, turnelul Final Four;
 jocurile din cadrul oricaror alte competitii/evenimente organizate sub egida
sa (All Star Game, Super Cupa Romaniei etc)
Consiliul Director va decide atat asupra modului de utilizare al acestor drepturi inclusiv
asupra cesionarii acestora.

CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI FRB
ARTICOLUL 32:
32.1
32.2
32.3

32.4
32.5

DIZOLVAREA FRB

Dizolvarea FRB este hotarata numai de Adunarea Generala a FRB.
Hotararea de dizolvarea se adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati.
Odata cu hotararea de dizolvarea, Adunarea Generala hotaraste, cu votul a minimum
2/3 din totalul mmebrilor afiliati, destinatia patrimoniului FRB. Fara o asemenea
hotarare, dizolvarea nu are efect.
In situatia dizolvari, patrimoniul nu va putea fi impartit, in niciun caz, intre membrii
FRB.
Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare, bunurile ramase
fiind atribuite unei alte persoane juridice, cu scop identic sau asemanator sau, in lipsa
acesteia unei persoane juridice de drept public reprezentand in stat interesele servite de
persoana juridica dizolvata.

CAPITOLUL IX:

DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 33:

PRINCIPIU

33.1
33.2

Membrii afiliati sunt de acord sa se conformeze deciziilor adoptate de organele de
conducere FRB.
Membrii afiliati au obligatia sa adopte masurile necesare pentru a se asigura ca
personalul administrativ, colectivul tehnic si jucatorii lor se conformeaza principiului
enuntat la aliniatul anterior.
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ARTICOLUL 34:
34.1
34.2
34.3

INTRAREA IN VIGOARE

Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generala a FRB din 2015, defasurata la
Bucuresti.
Dispozitiile prezentului Statut primeaza in fata oricaror alte prevederi cuprinse in
regulamentele FRB.
Prezentul Statut intra in vigoare la data adoptarii sale.
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