E x t r a s di n s t a t u t u l F R B a s c h e t
Bi roul F ede r al
A . ‐ C o m p e t e n t e ‐ O r g a n iz a r e
A r t. 7 6
Biroul Federal, ales de catre Adunarea Generala si alcatuit conform prezentului Statut, este organul de
conducere al FRB care asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
A r t. 7 7
In exercitarea competentelor sale, Biroul Federal:
a. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de
venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor
federatiei, calendarul competitional, alte documente si proiecte ce decurg din atributiile sale.
b. incheie acte juridice in numele si pe seama federatiei.
c. aproba organigrama si politica de personal a Federatiei Romane de Baschet.
d. isi elaboreaza regulamentul intern de functionare.
e. indeplineste atributiile ce‐i revin din prezentul Statut si regulamentele federatiei, precum si cele stabilite
de catre Adunarea Generala.
A r t. 7 8
Membrii Biroului Federal care, intr‐o anumita situatie, supusa hotararii Adunarii Generale, sunt interesati
personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala si a finilor 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.
A r t. 7 9
Deciziile Biroului Federal, contrare legii, actului constitutiv sau prezentului Statut, pot fi atacate in justitie.
A r t. 8 0
Biroul Federal 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 a exercita
urmatoarele atributii:
a. sa incheie acte juridice in numele si pe seama federatiei.
b. sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de catre Adunarea Generala.
A r t. 8 1
a. Biroul Federal se intruneste cel putin o data pe luna sau de cate ori o impun nevoile federatiei.
b. Conducerea Biroului Federal se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de catre imputernicitul sau,
desemnat cu minimum 10 zile inainte de data fixata pentru sedinta.
c. Biroul Federal delibereaza, in mod valabil, in prezenta a cel putin doua treimi (2/3) din numarul sau de
membri si adopta hotarari valabile cu o jumatate plus unu din voturi.
d. Deliberarile si hotararile Biroului Federal se consemneaza in procese verbale incheiate de un angajat al
FRB cu ocazia fiecarei sedinte, pastrate intr‐un registru cu toate filele numerotate, care constituie un
document oficial al FRB. Se pot folosi reportofoane sau alte mijloace de inregistrare, situatie in care
casetele se vor pastra la federatie ca documente oficiale, cu obligativitatea ca acestea sa fie transcrise in
registrul de procese verbale.
e. Membrii Biroului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic, participa la mai putin de jumatate de
reuniuni ale acestui organ de conducere, isi pierd calitatea de membri, urmand a fi inlocuiti la prima
Adunare Generala.
A r t. 8 2
a. La sedintele Biroului Federal pot participa, in calitate de invitati, sportivi, antrenori, conducatori de
cluburi, ziaristi, operatori TV, fotoreporteri sau orice alt tip de persoane, numai dupa ce membrii Biroului
Federal si‐au exprimat acordul prin vot, fiind necesara indeplinirea majoritatii simple.
b. Delegatul Ministerului Tineretului si Sportului poate participa la sedintele organelor de conducere si
administrative.

c. Alti reprezentanti ai Ministerului Tineretului si Sportului, precum si cei ai Comitetului Olimpic Roman,
pot participa la reuniunile Biroului Federal ori de cate ori considera necesar, anuntand in prealabil, cu cel
putin 7 zile inainte, aceasta intentie.

A r t. 8 3
Organul de administrare si gestionare a bunurilor FRB intre doua sedinte de Birou Federal este Biroul
Executiv, care are ca atributii executia si punerea in aplicare a masurilor si hotararilor adoptate de Biroul
Federal.
A r t. 8 4
a. Biroul Executiv se compune din presedintele FRB, secretarul general al FRB, vicepresedintii FRB,
antrenorul federal si doi membrii ai Biroului Federal, alesi in sedinta Biroului Federal.
b. Personalul salariat al FRB este angajat in conditiile legii, prin concurs, si este numit de presedintele FRB,
cu acordul prealabil al Biroului Federal.
c. De derularea programelor si contractelor incheiate cu MTS si cu alte institutii/organizatii raspunde
presedintele FRB sau, dupa caz, secretarul general.
A r t . 8 5 ‐ Pentru cuprinderea problemelor tuturor domeniilor specifice jocului de baschet si indeplinirea
eficienta a atributilor, Biroul Federal are in subordine urmatoarele comisii si colegii:
a. corpul observatorilor.
b. colegiul central al arbitrilor.
c. colegiul central al antrenorilor.
d. comisia centrala de competitii, legitimari, transferari si clasificari.
e. comisia centrala medicala si de cercetare stiintifica.
f. comisia centrala de disciplina.
g. comisia pentru tineret si juniori.
h. comisia centrala pentru relatiile cu mass‐media.
i. comisia de apel.
A r t . 8 6 ‐ a. Biroul Federal poate infiinta si alte comisii pe probleme cu caracter permanent sau
temporar.
‐ b. Biroul Federal numeste, la propunerea secretarului General, cu avizul Presedintelui FRB sip e baza
candidaturilor depuse la secretariatul federatiei, presedintii si membrii comisiilor si colegiilor central, ca
organism de lucru consultative, specializate pe diferite sectiuni de activitate;
‐ c. Atributile principale ale comisiilor si colegiilor centrale care decurg, in functie de profilul lor, din
competentele Biroului Federal, sunt prevazute in Capitolul "Comisiile si colegiile centrale" si vor fi
concretizate in Regulamentul de organizare si functionare.
‐ d. Biroul Federal numeste membrii Comisiei de Apel, la propunerea presedintelui acesteia,cu avizul
Presedintelui FRB din randul persoanelor cu experienta in activitatea sportiva, cu cunostinte juridice, cu o
conduita ireprosabila, in conformitate cu Regulamentul de Disciplina al FRB, Comisia de Apel urmand a‐si
desfasura activitatea in baza acestui regulament.
B . ‐ A t r i b u t iile B i r o u l u i F e d e r a l

A r t . 8 7 ‐ Biroul Federal al FRB are urmatoarele atributii:
a. organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza, intre Adunarile Generale, intreaga activitate din
domeniul jocului de baschet 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.
b. elaboreaza si aproba proiectele Strategiei nationale de dezvoltare a jocului de baschet si programele de
activitati pe termen mediu si scurt, in concordanta cu Strategia generala elaborata de Ministerul
Tineretului si Sportului, pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale.
c. asigura realizarea programelor, planurilor de activitate si hotararilor Adunarilor Generale si actioneaza
pentru respectarea Statutului, regulamentelor si normelor generale ale federatiei.

d. sprijina si actioneaza pentru buna functionare a structurilor sportive cu activitate de baschet si
realizarea de catre acestea a obiectivelor privind dezvoltarea acestei ramuri de sport si cresterea nivelului
performantelor la nivel local, national si international.
e. aproba sistemul de norme, cerinte si baremuri, conceptia de selectie, pregatire si joc, specifice jocului
de baschet.
f. organizeaza si tuteleaza jocurile si turneele oficiale internationale pe teritoriul Romaniei, cu avizul
prealabil al MTS.
g. coordoneaza si controleaza pregatire loturilor nationale de seniori si juniori si asigura conditiile necesare
pentru buna reprezentare a baschetului romanesc n competitiile internationale oficiale.
h. urmareste realizarea in practica a urmatorelor actiuni si documente de baza ale activitatii de baschet:
I ‐ aproba organigrama federatiei si statul de functiuni, in conditiile prevazute in prezentul Statut.
II ‐ aproba planurile anuale de actiuni ale Biroului Federal si ale comisiilor si colegiilor centrale.
III ‐ aproba afilierea provizorie a cluburilor si asociatiilor judetene de baschet, legitimarea si transferarea
sportivilor.
IV ‐ aproba componenta loturilor nationale, a colectivelor tehnice si planurile de pregatire ale acestora.
V ‐ intocmeste proiectele calendarelor competitionale interne si internationale, precum si regulamentele
de desfasurare a competitiilor interne.
VI ‐ aproba participarea echipelor de club in cupele europene.
VII ‐ aproba omologarea rezultatelor finale i clasamentelor oficiale ale competitiilor nationale.
VIII ‐ propune Adunarii Generale cuantumul cotizatiilor, taxelor si amenzilor.
IX ‐ aproba mandatul delegatului federatiei la Congresele si Consfatuirile FIBA.
X ‐ aproba lista si clasamentul arbitrilor internationali, in baza propunerilor Colegiului Central al Arbitrilor.
XI ‐ aproba propunerile privind acordarea unor premieri, stimulente, distinctii si titluri.
XII ‐ aproba organizarea de licitatii pentru achizitionarea de echipamente sportive sau alte materiale
tehnice.
i. ‐ organizeaza si coordoneaza, cu sprijinul comisiilor si colegiilor centrale, activitatea antrenorilor,
arbitrilor 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.
j. ‐ organizeaza sistemul de informare si documentare, intocmeste si difuzeaza informatiile oficiale privind
rezultatele si clasamentele competitiilor, precum si a datelor statistice referitoare la activitatea de baschet,
editeaza buletine informative, anuare, reviste de specialitate si alte materiale tehnico‐metodice.
k. ‐ actioneaza pentru instaurarea unui climat de ordine si disciplina in toate domeniile activitatii de
baschet, pentru prevenirea si combaterea actelor de violenta, pentru promovarea spiritului de fair‐play.
l. ‐ controleaza si actioneaza preventiv pentru combaterea folosirii substantelor interzise, a dopajului si a
altor metode neregulamentare de influentare a rezultatelor sportive, conform Programului National
Antidoping si prevenirea violentei in sport si a prevederilor FIBA si CIO; masurile si sanctiunile sunt
prevazute explicit in Regulamentul de disciplina al federatiei.
m. ‐ mentine o legatura stransa si dezvolta relatii de colaborare si schimburi sportive cu federatiile similare
din alte tari si organismele internationale.
n. ‐ asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a bugetului si a patrimoniului; actioneaza pentru
sporirea surselor de venituri, pentru dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazelor sportive; sprijina
comisia de cenzori in indeplinirea atributiilor ce‐i revin.
o. ‐ adopta masuri in urma analizelor, rapoartelor si informarilor privind:
I ‐ concluziile activitatilor de control.
II ‐ activitatea comisiilor si colegiilor centrale, a asociatiilor judetene cu sectii de baschet, a antrenorilor,
arbitrilor si a altor domenii de activitate de baschet.
III ‐ activitatea loturilor nationale.
IV ‐ activitatea competitionala interna si internationala.
V ‐ situatia materiala si executia bugetara.
VI ‐ activitatea in randul copiilor si juniorilor.
VII ‐ activitatea disciplinara.
VIII ‐ indeplinirea mandatului de catre delegatii la Congresele si Consfatuirile internationale.

A r t . 8 8 ‐ Biroul Federal sprijina constituirea si activitatea asociatiilor judetene de baschet in
concordanta cu obiectivele, drepturile, atributiile si indatoririle ce le revin, asigura indrumarea si controlul
de specialitate a acestora in vederea dezvoltarii si afirmarii jocului de baschet la nivel teritorial.
A r t . 8 9 ‐ Biroul Federal stabileste convocatorul, ordinea de zi si aproba proiectele materialelor pentru
Adunarile Generale ale FRB.
A r t . 9 0 ‐ FRB conlucreaza cu organismele administratiei publice centrale si locale, cu Institutul National
de Cercetare pentru Sport, Institutul National de Medicina Sportiva, Institutl National de Cercetare pentru
Sport, Centrul National de Formare si perfectionare a Antrenorilor, Agentia Nationala Antidoping in
solutionarea urmatoarelor probleme:
a. asigurarea conditiilor necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta.
b. acordarea asistentei stiintifice si medicale.
c. integrarea sportivilor de performanta in sistemul de invatamant; acordarea unor scutiri de frecventa,
sesiuni de examene deschise; asigurarea unor conditii de inscriere in invatamantul universitar, conform
legislatiei in vigoare.
d. integrarea sociala si profesionala a sportivilor de performanta.
A r t . 9 1 ‐ Biroul Federal colaboreaza cu reprezentantii Comitetului Olimpic Roman in toate problemele
care privesc activitatea olimpica pe linie de baschet, pregatirea si participarea echipei nationale la Jocurile
Olimpice, sprijinirea sau infiintarea unor centre olimpice de pregatire a juniorilor, precum si pentru
promovarea olimpismului si a spiritului de fair‐play.

