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CAPITOLUL I: Principii generale 
 

Art. 1 Direcții generale 

Art.1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de organizare, desfășurare şi control al 

activității de omologare a bazelor sportive, respectiv unităților de practicare a sportului în ramura 

sportivă Baschet, în spații închise și/ sau în aer liber, din România, în conformitate cu scopul și 

obiectivele stabilite prin Statutul și regulamentele FRB. 

Art.1.2. Federația Română de Baschet (FRB), în conformitate cu prevederile Statutului FRB, este 

singura autoritate competentă, pe teritoriul României pentru ramura sportivă Baschet. 

Art.1.3. FRB este singurul organism care poate decide modificarea procedurii de omologare a unui 

spațiu închis și/ sau în aer liber din cadrul bazelor sportive, în ramura sportivă Baschet, cu 

obligativitatea modificării/ completării prezentului regulament și aprobarea în Consiliul Director, 

conform Statutului FRB.  

Art.1.4. Comisia Centrală de Competiții și Omologări (CCCO), respectiv orice altă comisie care 

conform Statutului FRB preia sarcinile de omologare ulterior aprobării prezentului regulament, FRB 

organizează și controlează activitatea de omologare desfășurată pe teritoriul României. În înțelesul 

prezentului regulament „CCCO” reprezintă „Comisia Centrală de Competiții și Omologări sau orice 

altă comisie care conform Statutului FRB preia sarcinile de omologare”. 

Art.1.5. Toate competițiile și evenimentele care se organizează pe teritoriul României, inclusiv prin 

delegarea competenței, sunt supuse prevederilor prezentului regulament de omologare în ramura 

sportivă Baschet al spațiilor închise și/ sau în aer liber, dar și al respectării prevederilor: 

− Ordinului Ministerului Sportului nr. 359 din 27 aprilie 2022, 

− Statutului FRB, 

− Statutul, reglementările, normele și deciziile FIBA, 

− Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet (ROJB), 

− Regulamentului General de Organizare a Competițiilor (RGOC), 

− Regulamentele Specifice Campionatelor Naționale de juniori (RSCN), 

− Regulamentele specifice competițiilor oficiale (RSCR, RSSCR, RSLN) 

− Regulamentul Comisiei de Apel (RCA), 

− Deciziile Tribunalului Arbitral de Baschet (BAT), 

− Hotărârile Adunării Generale (HAG), 

− Deciziilor Consiliului Director (DCD), 

− Deciziilor Comisiei Centrale de Competiții și Omologări (CCCO), 

− Legislației specifice aplicabilă competițiilor organizate în spațiile omologate conform 

prezentului regulament. 

Art.1.6. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru structurile sportive care au calitatea 

de beneficiar și/ sau proprietar al unui spațiu închis și/ sau în aer liber în care se pot organiza competiții 

oficiale în ramura sportivă Baschet, respectiv pentru titularii dreptului de proprietate/administrare sau 

deținătorii cu orice titlu al unei baze sportive, destinate activităților în ramura sportivă Baschet. 

Art.1.7. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale 

Ordinului Ministerului Sportului nr. 359 din 27 aprilie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate, a prevederilor Statutului și 

Regulamentelor FRB. 
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Art. 2 Definiții 

Art.2.1. În cuprinsul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: 

a) baschet – în conformitate cu prevederile Statutului FRB, reprezintă toate formele și 

disciplinele sale, inclusiv 3x3, skills și e-baschet, masculin și feminin, pentru toate 

categoriile de vârstă și persoanele cu dizabilități 

b) bază sportivă - amenajare specifică ce cuprinde unități de practicare a sportului 

reprezentând spații închise și/ sau în aer liber cu construcții și instalații destinate practicării 

activităților competiționale oficiale în ramura sportivă Baschet; 

c) Registrul bazelor sportive omologate numit în continuare Registrul de omologare – este 

instrumentul unitar de evidență a bazelor sportive omologate în ramura sportivă Baschet, 

conform prevederilor prezentului regulament și ordinului Ministerului Sportului; 

d) Certificat de înregistrare în Registrul bazelor sportive omologate emis de către 

Ministerul Sporturilor numit în continuare certificat de omologare este documentul care 

certifică înregistrarea bazei sportive în Registrul bazelor sportive emis de MS, pentru 

desfășurarea de activități sportive; 

e) omologarea - atestarea, printr-un document specific (Decizia de omologare), de către 

FRB a îndeplinirii cerințelor acesteia privitoare la conformarea spațiului de practicare a 

ramurii sportive Baschet, inclusiv prin dotarea și echiparea sa, astfel încât baza sportivă să 

poată fi folosită pentru activități și competiții oficiale organizate și desfășurate în ramura 

sportivă Baschet; 

f) spațiu închis – spațiu (un teren de baschet) destinat utilizării colective în ramura sportivă 

Baschet, prin care se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării 

colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, 

plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora 

sau de caracterul temporar sau permanent; 

g) spațiu în aer liber – spațiu (un teren de baschet) destinat utilizării colective în ramura 

sportivă Baschet, prin care se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării 

colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care se află în aer liber, 

fără construcții sau delimitări prin acoperișuri sau pereți; 

h) competiție oficială - competiție desfășurată conform Statutului și a Regulamentelor FRB; 

i) calendar oficial FRB – program competițional al activităților în ramura sportivă Baschet 

organizate și desfășurate de către structurile sportive afiliate FRB, precum și de către 

entitățile publice și/ sau private pe teritoriul României. 
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CAPITOLUL II: Omologare 

Art. 3 Registrul de omologări 

Art.3.1. Registrul de omologări în ramura sportivă Baschet este deținut de FRB și organizat potrivit 

prezentului regulament. 

Ar. 3.2. În Registrul de omologări înscrierile/ actualizările/ modificările sunt operate de Secretariatul 

CCCO sau orice membru al CCCO care este delegat cu această atribuție. 

Art.3.3. Registrul de omologări este publicat pe pagina oficială a FRB care, prin CCCO, are obligația 

să îl actualizeze ori de câte ori este necesar și să comunice acest lucru Departamentului 

Comunicare, Media & Marketing spre publicare. 

Art.3.4. FRB poate elibera, la solicitarea proprietarului, copii certificate de pe înregistrarea sau 

mențiunile făcute, precum și documentele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt 

înscris ori menționat în Registrul de omologări. 

Art.3.5. Registrul de omologări cuprinde numele bazei sportive sau a unității care deține baza sportivă, 

adresa, proprietarul/ proprietarii, numărul unic de identificare și date privind omologarea, 

conform modelului din Anexa 1 la prezentul regulament. 

Art.3.6. Proprietarii și/ sau beneficiarii au obligația să înștiințeze FRB prin CCCO, în termen de 30 de 

zile calendaristice, asupra oricărei schimbări care duce la modificarea datelor înscrise în 

Registrul de omologări, după cum urmează: 

a) schimbarea proprietarului sau a administratorului; 

b) modificarea denumirii bazei sportive; 

c) modificarea adresei bazei sportive; 

d) omologarea nouă a unei baze sportive sau a unui spațiu închis și/ sau în aer liber cu 

destinație activitate în ramura sportivă Baschet din respectiva bază; 

e) modificarea sau retragerea unei omologări deja înregistrate. 

Art.3.7. Înscrierea în Registrul de omologări se face doar după emiterea Deciziei de omologare de 

către FRB, iar toate mențiunile ulterioare cu privire la o bază sportivă vor fi operate sub același 

număr. 

Art.3.8. Proprietarii și/ sau beneficiarii au obligația să notifice FRB prin CCCO, în termen de maxim 

5 zile de la modificările efectuate în cadrul spațiilor închise și/ sau în aer liber pentru a se 

efectua un control și dispune după caz, reomologarea.  

Art.3.9. Modificările efectuate în cadrul spațiilor închise și/ sau în aer liber pot fi sesizate și notificate 

în atenția FRB prin CCCO, de către orice alte persoane fizice sau juridice care participă la o 

competiție oficială organizată și desfășurată în ramura sportivă Baschet. 

Art.3.10. FRB, prin Departamentul Tehnic, asigură evidența, inventarierea, păstrarea și folosirea 

documentelor care stau la baza emiterii deciziei de omologare și a înregistrării în Registrul de 

omologări. 

Art.3.11. FRB este obligată să păstreze pe perioadă nedeterminată Registrul de omologări și 

documentele aferente în condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, 

degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege. 
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Art.3.12. În urma notificării de către proprietar/ proprietari a modificărilor aduse bazelor sportive, 

respectiv al spațiilor închise și/ sau în aer liber omologate în ramura sportivă Baschet și 

înregistrate în Registrul de omologare, FRB prin CCCO, va lua următoarele măsuri: 

a) modificarea (după caz) și eliberarea unei noi Decizii de omologare; 

b) suspendarea Deciziei de omologare; 

c) anularea Deciziei de omologare și efectuarea de noi demersuri privind omologarea; 

d) eliberarea unei noi Decizii de omologare; 

e) operarea modificărilor în Registrul de omologare; 

f) prelungirea valabilității Deciziei de omologare; 

Art. 4 Omologarea 

Art.4.1. Competițiile oficiale se pot organiza în bazele sportive pentru care s-a eliberat Decizia de 

omologare (Anexa 2) emisă de FRB și Certificatul de înregistrare în Registrul de omologare. 

Prezenta reglementare se aplică după un an de la momentul apariției Ordinului MS nr. 

359/04.2022 și a Normelor metodologice privind înscrierea bazelor sportive în Registrul 

bazelor sportive omologate, publicat în Monitorul Oficial 438 din 04 mai 2022. 

Art.4.2. FRB atestă omologarea unei baze sportive, respectiv spațiu închis și/ sau în aer liber prin 

Decizie de omologare conform modelului prevăzut în anexa 2 din prezentul regulament. Orice 

alt document eliberat în numele FRB este nul de drept indiferent de semnatarul acestuia și nu 

conferă dreptul de organizare și desfășurare al competițiilor oficiale în ramura sportivă 

Baschet. 

Art.4.3. Proprietarul și beneficiarul au obligația să dețină și să păstreze în permanență, la sediul bazei 

sportive, Decizia de omologare emisă de FRB și Certificatul de înregistrare în Registrul de 

omologare. 

Art.4.4. Decizia de omologare este valabilă timp de 3 ani de la data emiterii, termenul de valabilitate 

putând fi prelungit pentru o perioadă de maxim 3 ani, în următoarele condiții: 

a) menținerea parametrilor pentru care baza a fost omologată; 

b) menținerea neschimbată a condițiilor/ criteriilor de omologare. 

Art.4.5. CCCO, în ședință statutară a comisiei,  analizează dosarul de omologare a unei baze sportive 

și, dacă sunt îndeplinite condițiile privind respectarea procedurilor stabilite prin prezentul 

regulament, eliberează în atenția Secretarului General al FRB un aviz favorabil (Anexa 3), 

precizând și nivelul competițional de omologare, iar secretarul general al FRB semnează 

decizia prin care se atestă omologarea acesteia și înregistrarea în Registrul de Omologări al 

FRB. 

Art.4.6. Proprietarul spațiului închis și/ sau în aer liber, în 30 de zile de la emiterea Deciziei de 

omologare de către FRB, trebuie să solicite Ministerului Sportului înscrierea în registrul de 

omologări a bazelor sportive al Ministerului Sportului și eliberarea Certificatului de 

înregistrare în ROBS. 

Art.4.7. Emiterea unei noi decizii de omologare sau prelungirea celei existente, se face în urma 

notificării primite de către FRB cu minim 30 de zile înainte de expirarea deciziei în vigoare. 

Art. 4.8. Solicitarea de către proprietar/ administrator a prelungirii perioadei de valabilitate a 

deciziei de omologare se realizează în baza următoarelor documente: 

a) cerere de prelungire a perioadei de omologare (Anexa 4); 

b) decizia de omologare valabilă la data solicitării (în copie conform cu originalul). 
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Art.4.9. Suspendarea de către FRB a Deciziei de omologare se poate efectua prin nerespectarea 

dispozițiilor prevăzute în prezentul regulament privind omologarea spațiilor închise și/ sau în 

aer liber. 

Art.4.10. Suspendarea deciziei de omologare poate fi pentru o perioadă de maxim 90 zile de la data 

comunicării și procedura de suspendare se desfășoară conform celor menționate la Art. 7 din 

prezentul regulament. 

Art.4.11. În cazul suspendării Deciziei de omologare a unei baze sportive, respectiv al spațiului închis 

și/ sau în aer liber cu activitate în ramura sportivă Baschet, Secretarul General al FRB 

transmite Departamentului de Competiții și Eligibilitate al FRB, decizia de suspendare 

(Anexa 5), pentru a întrerupe organizarea de meciuri în respectiva bază sportivă, pentru 

nivelul stabilit prin decizia de omologare, până la ridicarea suspendării. 

Art.4.12. Anularea deciziei de suspendare a omologării se face în urma remedierii deficiențelor iar 

procedura de încetare se desfășoară conform celor menționate la Art. 7 din prezentul 

regulament. În cazul depășirii termenului prevăzut la art. 4.10., sau dacă remedierea 

deficiențelor nu a fost efectuată conform criteriilor de omologare, Decizia de omologare este 

anulată. 

Art.4.13. Anularea Deciziei de omologare este analizată de către CCCO în ședință statutară și 

comunicată FRB, decizia de anulare a omologării fiind semnată de Secretarul General, la 

solicitarea: 

a) CVO dacă remedierea deficiențelor nu a fost efectuată conform criteriilor de omologare; 

b) unei autorități competente care constată schimbarea condițiilor/ parametrilor pentru care s-

a obținut omologarea; 

c) Ministerului Sportului. 

Art.5 Dosarul de omologare 

Art.5.1. Comisia de Verificare și Omologare are obligația efectuării demersurilor de 

omologare/prelungire/suspendare/anulare al bazei sportive, respectiv a spațiului închis/ în aer 

liber pentru ramura sportivă Baschet, cu respectarea procedurii prevăzute la Anexa 6 - Dosarul 

de omologare la prezentul regulament, care cuprinde documentele obligatorii în vederea 

aprobării, respectiv înscrierea în Registrul de omologare: 

a) Cerere de omologare sau Cerere de prelungire omologare – Proprietar (Anexa 7/Anexa 4) 

la care va fi anexată fișa bazei sportive conform art. 16, lit. c) al Capitolului IV din Ordinul 

Ministerului Sportului nr. 359 din 27 aprilie 2022; 

b) Acordurile (proprietar / beneficiar / reprezentant FRB) privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal (Anexa 8); 

c) Delegațiile sau împuternicirile persoanelor semnatare ale cererii, în cazul în care nu este 

semnată de reprezentantul legal. 

d) Decizie CCCO constituire Comisie de Verificare și Omologare (CVO) – (Anexa 9); 

e) Declarație de imparțialitate și confidențialitate – membru comisie CVO – (Anexa 10); 

f) Dovada de plată conform Statut și regulamente FRB pentru reprezentantul FRB; 

g) Proces verbal de verificare și omologare – CVO – (Anexa 11); 

h) Notă fundamentare a președintelui CVO prin care se aprobă omologarea/ prelungirea/ 

suspendarea/ anulare și solicitarea emiterii deciziei de către FRB – (Anexa 12); 

i) Decizie de omologare/ prelungire/ suspendare/ anulare emisă de FRB – (Anexa 2 / Anexa 

13 / Anexa 5 / Anexa 14). 
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Art.5.2. Cheltuielile de transport, cazare şi indemnizația pentru președintele CVO (reprezentantul legal al 

FRB) ocazionate de omologarea, respectiv reomologarea sau alte verificări ori constatări ale unor 

modificări survenite după omologarea inițială, sunt suportate de beneficiar sau proprietar/ 

administrator în conformitate cu prevederile RGOC. În cazul în care procesul de omologare nu 

are loc sau nu se finalizează din culpa proprietarului și/ sau a beneficiarului, banii nu sunt 

rambursați, iar o reluare a procesului de omologare reprezintă obligația asigurării cheltuielilor de 

omologare. 

Art.5.3. Criteriile de omologare a spațiilor noi construite și a spațiilor existente sunt publicate pe pagina 

oficială a FRB de către CCCO, iar orice modificare și/ sau completare este în sarcina CCCO. 

Modificările și/sau completările ale criteriilor de omologare, respectiv al criteriilor de clasificare, 

pot fi solicitate doar de către conducerea FRB, membrii CCCO și/sau Departamentul Tehnic prin 

Directorul Tehnic în urma modificărilor statutare, ale regulamentelor FRB și/sau ale legislației 

în vigoare. 

Art.5.4. Documentele prevăzute la art. 5.1 vor fi completate integral, în original, și comunicate CCCO în 

format electronic (scanate color) pentru a fi supuse analizei de către CVO, urmând ca înainte de 

organizarea ședinței comisiei pentru emiterea deciziei de omologare, toate documentele să fie  

transmise în original, prin poștă, la sediul FRB. Excepție fac documentele oficiale pentru care se 

va transmite o copie conform cu originalul. 

Art.5.5. Orice modificare/completare a documentației aferente dosarului, respectiv al documentelor 

acestuia, se va efectua prin decizie CCCO și informare publică, în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data ședinței comisiei, pe pagina oficială a FRB. 

Art.6 Criterii de omologare  

Art. 6.1. Criteriile de omologare al spațiilor închise și/ sau în aer liber, numite în continuare „criterii de 

omologare”, respectiv criteriile de clasificare sunt elaborate de către FRB prin CCCO și aprobate 

prin prezentul regulament pentru ramura sportivă Baschet. 

Art.6.2. Criteriile de omologare pot fi modificate ulterior prin Decizie a CCCO, la solicitarea 

Președintelui FRB sau ori de câte ori este nevoie pentru actualizarea acestora în conformitate cu 

cadrul legislativ în vigoare, respectiv Statutul și Regulamentele FRB. 

Art.6.3. Ministerul Sportului poate solicita FRB modificarea criteriilor de omologare, pe baza 

constatărilor proprii sau la sesizarea instituțiilor abilitate ale statului. Modificările se efectuează 

în termen de maxim 15 zile de la sesizarea ministerului sau a organelor abilitate, de către FRB 

prin CCCO, respectiv orice altă comisie care conform Statutului FRB preia sarcinile de 

omologare ulterior aprobării prezentului regulament. 

Art.6.4. În funcție de tipul de spațiu în care se desfășoară activitatea baschetbalistică, criteriile de 

omologare sunt stabilite conform Anexa 15 - Criterii de omologare în ramura sportivă Baschet.  

Art.6.5. Clasificarea criteriilor de omologare, în funcție de nivelul competițional pentru care se acordă 

omologarea în ramura sportivă Baschet, prezentate în Anexa 15, se efectuează pe următoarele 

nivele de clasificare (Anexa 16): 

a) NIVEL 1  

Tip A - Turneele Olimpice și Campionatele Mondiale pentru seniori și juniori  

Tip B - Campionate Europene pentru seniori 

Tip C - Campionatele Europene pentru juniori 

Tip D - Cupe Europene seniori 

b) NIVEL 2  
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Tip A - Campionatele  Naționale ale României pentru seniori (LN) 

Tip B - Cupa României pentru seniori 

Tip C - Turnee ale Campionatelor Naționale 3x3 pentru seniori 

Tip D - Turneele finale ale Campionatelor Naționale ale României pentru categoriile U18 

– U20. 

c) NIVEL 3  

Tip A - Etape, turnee și Turneele semifinale ale Campionatelor Naționale ale României 

pentru categoriile U18 – U20 

Tip B - Turnee ale Campionatelor Naționale 3x3 (tineret) 

Tip C - Turnee ale Campionatelor Naționale 3x3 (juniori) 

Tip D - Turneele finale ale Campionatelor Naționale ale României pentru categoriile U12 

– U17 

d) NIVEL 4  

Tip A - Etape, turnee și Turneele semifinale ale Campionatelor Naționale ale României 

pentru categoriile U12 – U17 

Tip B - Competiții oficiale desfășurate pe plan local, municipal, județean, regional și 

național, organizate de către FRB 

Tip C - Orice altă competiție oficial organizată (turnee, cupe, trofee, memoriale, 

festivaluri, altele) de către și sub egida FR Baschet 

Tip D - Orice altă competiție oficial organizată (turnee, cupe, trofee, memoriale, 

festivaluri, etc.) de către membrii afiliați ai FR Baschet, instituții publice și/ sau entități 

private (cu aviz FR Baschet) 

Art.6.6. În vederea organizării activităților competiționale oficiale pentru NIVEL 2, 3 și 4, pe perioada 

dintre depunerea oficială a Cererii de omologare a bazei sportive de către proprietar și finalizarea 

de către FRB a procedurii de omologare, cu condiția respectării măsurilor de protecție prevăzute 

în regulamentele FRB și legislația în vigoare, criteriile minimale de organizare al activităților 

competiționale sunt:  

6.6.1. NIVEL 4 – tip B, C și D 

a) Etape – baza sportivă trebuie să pună la dispoziție spații închise și/ sau în aer liber cu 

dimensiunile terenului de minimum 24x13m (5x5) și minimum 13x9m (3x3), suprafața de joc 

(lemn-parchet, sintetică, ciment, tartan, altele), fără spațiu de protecție în jurul terenului, cu 

băncile spectatorilor la limita liniilor laterale, cu masa oficială parțial în teren (cu protecție), 

fără alte obiecte pe suprafața de joc (ladă gimnastică, capră sărituri, saltele, porți de handbal 

sau fotbal, altele);  

b) Turneu – baza sportivă trebuie să pună la dispoziție spații închise și/ sau în aer liber cu 

dimensiunile terenului de minimum 26x14m, suprafața de joc (lemn-parchet, sintetică, ciment, 

tartan, altele), cu spațiu de protecție de cel puțin 2m în jurul terenului, cu băncile spectatorilor 

la limita liniilor laterale, cu masa oficială parțial în teren (cu protecție), fără alte obiecte pe 

suprafața de joc (ladă gimnastică, capră sărituri, saltele, porți de handbal sau fotbal, etc); 

c) Fază finală – baza sportivă trebuie să pună la dispoziție spații închise și/ sau în aer liber cu 

dimensiunile terenului de 28x15m (5x5) și 15x11m (3x3), suprafața de joc (lemn-parchet, 

sintetică, ciment, tartan, altele), cu spațiu de protecție de cel puțin 2 m în jurul terenului, cu 

facilitățile tehnice cerute de regulamentele FRB, și între minim 30 - maxim 100 de locuri 

pentru spectatori.  

6.6.2 NIVEL 3 – tip B, C, D și NIVEL 4 – tip A 

a) Etape – spații închise și/ sau în aer liber cu dimensiunile terenului de minimum 28x15m (5x5) 

și minimum 15x11m (3x3), suprafața de joc sintetică sau lemn (parchet), având în jurul 
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terenului minim 1m spațiu de protecție, fără niciun obiect pe suprafața de joc sau în spațiul de 

protecție și cu facilitățile tehnice cerute de regulamentele FRB;  

b) Turneu – spații închise și/ sau în aer liber cu dimensiunile terenului de 28x15m (5x5) și 

15x11m (3x3), suprafața de joc sintetică sau lemn (parchet), cu spațiu de protecție de cel puțin 

2m în jurul terenului, fără niciun obiect pe suprafața de joc sau în spațiul de protecție și cu 

facilitățile tehnice cerute de regulamentele FRB;  

c) Turnee Finale – spații închise și/ sau în aer liber cu dimensiunile terenului de 28x15m (5x5) 

și 15x11m (3x3), suprafața de joc sintetică elastică sau lemn (parchet), cu spațiu de protecție 

de cel puțin 2 m în jurul terenului, fără niciun obiect pe suprafața de joc sau în spațiul de 

protecție, cu facilitățile tehnice cerute de regulamentele FRB și între minim 100 – maxim 200 

de locuri pentru spectatori (excepție 3x3, unde sunt minim 30).  

6.6.3 NIVEL 2 – tip D 

a) Etape – spații închise și/ sau în aer liber cu dimensiunile terenului de 28x15m (5x5) și 15x11m 

(3x3), suprafața de joc sintetică sau lemn (parchet), având un spațiu de protecție în jurul 

terenului de minimum 1,5 m, fără niciun obiect pe suprafața de joc sau în spațiul de protecție, 

cu facilitățile tehnice prevăzute de regulamentele FRB;  

b) Turneu – spații închise și/ sau în aer liber cu dimensiunile terenului de 28x15m (5x5) și 

15x11m (3x3), suprafața de joc sintetică sau parchet (lemn), având spațiu de protecție de 

minimum 2 m, cu facilitățile tehnice cerute de regulamentele FRB și între minim 100 – maxim 

200 de locuri pentru spectatori (excepție 3x3, unde sunt minim 30);  

c) Turneu Final – spații închise și/ sau în aer liber, cu dimensiunile terenului de 28x15m (5x5) și 

15x11m (3x3), suprafața de joc de lemn (parchet), având spațiu de protecție de minimum 2 m, 

cu facilitățile tehnice cerute de regulamentele FRB și între minim 200 – maxim 500 de locuri 

pentru spectatori (excepție 3x3, unde sunt minim 30). 

6.6.4 NIVEL 2 – tip A, B, C 

a) Etape – spații închise și/ sau în aer liber cu dimensiunile terenului de 28x15 m, suprafața de 

joc de lemn (parchet), cu minimum 250 de locuri pentru spectatori (excepție 3x3, unde sunt 

minim 30) și cu facilitățile tehnice cerute de regulamentele FRB;  

b) Turneu - spații închise și/ sau în aer liber cu dimensiunile terenului de 28x15 m, suprafata de 

joc parchet lemn, suprafața de joc de lemn (parchet), cu minimum 250 de locuri pentru 

spectatori (excepție 3x3, unde sunt minim 30) și cu facilitățile tehnice cerute de regulamentele 

FRB;  

c) Turneu Final - spații închise și/ sau în aer liber cu dimensiunile terenului de 28x15 m, suprafața 

de joc parchet lemn, cu minimum 500 de locuri pentru spectatori (excepție 3x3, unde sunt 

minim 30) și cu facilitățile tehnice cerute de regulamentele FRB. 

Art.6.7. Liga 1 are posibilitatea organizării etapelor și a turneelor (cu excepția Turneului Final) pe 

suprafață sintetică. 

Art.6.8. FRB, prin Secretarul General, în termen de maxim 5 zile de la aprobarea prezentului regulament, 

precum și ori de câte ori sunt modificate criteriile de omologare, transmite la Ministerul Sportului 

documentația conținând criteriile de omologare, respectiv criteriile de clasificare. 

Art.7 Drepturi și obligații pentru proprietar/ beneficiar 

Art.7.1. Proprietarul și/ sau beneficiarul spațiului închis și/ sau în aer liber omologat are obligația să 

respecte, pe toată perioada de funcționare a acestora, condițiile și criteriile de omologare stabilite 

de FRB. 
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Art.7.2. Nerespectarea criteriilor de omologare se sancționează potrivit prezentului regulament, iar 

sancțiunile aplicate se comunică și se consemnează în Registrul de omologări al FRB. 

Art.7.3. Proprietarul și/ sau beneficiarul bazei sportive, respectiv spațiului închis și/ sau în aer liber 

omologat poate solicita revizuirea sau anularea omologării în următoarele cazuri: 

a) urmărește schimbarea nivelului unei omologări deja obținute; 

b) apariția unor situații care conduc la nerespectarea condițiilor pentru care a obținut 

omologarea; 

c) la intervenția unor modificări dispuse de autoritățile competente. 

Art.7.4. În situația în care proprietarul bazei sportive solicită revizuirea omologării acordată spațiului 

închis și/ sau în aer liber omologat, FRB prin CCCO va proceda la o nouă procedură de 

omologare în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

Art.7.5. Anularea deciziei de omologare a spațiului închis și/ sau în aer liber omologat se face de către 

FRB în urma analizei unei sesizări primite din partea utilizatorilor, cu privire la degradarea 

condițiilor tehnice de dotare sau de confort, sau în urma autosesizării (Anexa 17). 

Decizia de anulare se emite pe baza Procesului verbal transmis de Președintele CVO, urmare 

efectuării verificărilor de către CVO. 

Decizia de anulare se comunică Ministerului Sportului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de 

la data emiterii, pentru a se lua măsuri conform prevederilor OMS nr. 359 din 27 aprilie 2022. 

Art.7.6. În situațiile în care FRB decide să efectueze un control de verificare a criteriilor de omologare 

stabilite, la constatarea efectuată este obligatorie prezența proprietarului bazei sportive și/ sau a 

beneficiarului spațiului închis și/ sau în aer liber omologat. Notificarea proprietarului bazei 

sportive și/ sau a beneficiarului spațiului închis și/ sau în aer liber privind efectuarea controlului 

se face cu 10 zile calendaristice înainte de data efectuării acestuia. După stabilirea de comun 

acord a datei la care se efectuează verificarea, dacă proprietarul absentează, iar președintele CVO 

nu poate efectua verificările și constatările necesare, cele întâmplate se consemnează în procesul 

verbal, iar Decizia de omologare se anulează fără alte verificări. 

Art.7.7. În cazul în care demersurile de omologare (reomologare, prelungire, revizuire) efectuate de către 

FRB în relație cu proprietarul bazei sportive și/ sau beneficiarul spațiului închis și/ sau în aer 

liber omologat, depășesc termenul de valabilitate impus de prevederile OMS nr. 359 din 27 

aprilie 2022, atunci până la finalizarea acestora se va emite o adeverință (Anexa 18) pentru o 

durată de maxim 60 zile.  

În cazul în care termenul de finalizare a demersurilor de omologare menționat în Adeverința de 

omologare provizorie este depășit, Decizia de omologare este anulată și orice activitate în ramura 

sportivă Baschet se suspendă până la emiterea unei noi Decizii de omologare. 

Art.7.8. FRB are obligația de a transmite trimestrial către Ministerul Sportului evidența documentelor de 

omologare acordate în luna anterioară încheierii trimestrului, precum și copiile fișelor sintetice 

ale bazelor sportive omologate. 

Art. 7.9. FRB, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data aprobării prezentului regulament 

transmite o informare în atenția structurilor sportive afiliate privind solicitarea de omologare al 

bazelor sportive, respectiv al spațiilor închise și/ sau în aer liber în ramura sportivă Baschet, după 

cum urmează: 

a) efectuarea demersurilor de omologare în calitate de proprietar, 

b) efectuarea demersurilor în calitate de beneficiar, prin informarea proprietarului. 
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Art.7.10. În cazul în care proprietarul și/ sau beneficiarul spațiului închis și/ sau în aer liber omologat nu 

face dovada omologării spațiilor închise și/ sau în aer liber anterior organizării și desfășurării 

activităților în ramura sportivă Baschet, aceștia pierd dreptul de a organiza competiții oficiale. 

Art.7.11. În termen de maximum 30 de zile de la data omologării spațiului închis și/ sau în aer liber 

proprietarul și/ sau beneficiarul are obligația în a depune la Ministerul Sportului cererea de 

înregistrare în Registrul bazelor sportive omologate prevăzute la anexa nr. 3 din OMS nr. 359 

din 27 aprilie 2022. 

Art.7.12. Pentru bazele sportive, respectiv spațiile închise și/ sau în aer liber nou construite ulterior intrării 

în vigoare a OMS nr. 359 din 27 aprilie 2022, proprietarul și/ sau beneficiarul spațiului închis și/ 

sau în aer liber omologat va depune la Ministerul Sportului cererea de înregistrare în Registrul 

bazelor sportive omologate în termen de cel puțin 45 de zile înaintea datei punerii în funcțiune. 
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Capitolul III: Bazele sportive 

Art.8. Spațiile închise și/ sau în aer liber 

Art.8.1. Bazele sportive în cadrul cărora se identifică spații închise și/ sau deschise în care se pot 

organiza activități competiționale oficiale în ramura sportivă Baschet și astfel disputa etape, 

turnee sau antrenamente la nivel local, municipal, județean, regional, național și internațional 

se omologhează de către FRB prin CCCO, pentru următorii: 

a) structuri sportive afiliate (provizoriu sau definitiv) care solicită în calitate de beneficiar ca 

echipele înscrise și participante la competițiile oficiale ce se identifică în Calendarul FRB, 

să organizeze și desfășoare etapele competiționale (etape, turnee); 

b) proprietari (administratori) ai bazelor sportive care solicită omologarea spațiilor închise și/ 

sau deschise nou construite în vederea organizării și desfășurării de competiții oficiale în 

ramura sportivă Baschet; 

c) proprietari (administratori) ai bazelor sportive care solicită omologarea spațiilor închise și/ 

sau deschise existente, în vederea încheierii de parteneriate cu instituții publice și/ sau 

entități private altele decât cele afiliate FRB, pentru organizarea și desfășurarea de activități 

oficiale în ramura sportivă Baschet. 

Art.8.2. Beneficiarii, care doresc să încheie parteneriate cu proprietarii/administratorii bazelor sportive 

în care se identifică spații închise și/ sau în aer liber privind organizarea și desfășurarea de 

activități competiționale oficiale în ramura sportivă Baschet, sunt obligați să solicite 

proprietarului documentul oficial emis de FRB care atestă omologarea/reomologarea. 

Art.8.3. Beneficiarii, ale căror echipe au promovat într-o categorie superioară sau cele care, după 

omologare au adus modificări terenului de joc, au obligația de a solicita 

proprietarilor/administratorii bazelor sportive în care se identifică spații închise și/ sau în aer 

liber privind organizarea și desfășurarea de activități competiționale oficiale în ramura 

sportive Baschet, sunt obligați să solicite proprietarului omologarea/reomologarea bazelor 

sportive, respectiv a spațiilor închise și/ sau în aer liber. 

Art.8.4. Verificarea respectării criteriilor minimale prevăzute în prezentul regulament, va fi efectuată 

de către oficialul jocului (arbitrul, comisarul, observatorul), iar în cazul în care va identifica 

faptul că baza sportivă (spațiul închis și/ sau în aer liber) nu corespunde cerințelor minimale, 

solicită de urgență organizatorului (beneficiarul sau proprietarul/administratorul bazei 

sportive), remedierea acestora în termen de maxim 60 minute. În cazul în care nu se remediază, 

jocul se va reprograma în altă bază sportivă care corespunde condițiilor/cerințelor minimale 

sau în aceeași bază sportivă dacă face dovada remedierii. 
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Capitolul IV: Dispoziții finale 

Art.9. Organizarea jocurilor aflate în calendarul competițional al FRB 

Toate regulamentele specifice al campionatelor naționale de juniori, tineret și seniori în ramura 

sportivă Baschet, ulterior aprobării prezentului regulament, vor avea în componența lor prevederi 

distincte privind obligativitatea organizării și desfășurării de competiții oficiale în spații închise și/ 

sau în aer liber omologate de către Federația Română de Baschet în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament de omologare. 

Art.10. Completare la regulament cu prevederile din RGOC 

Prezentul regulament se completează cu prevederile exprese ale RGOC privind omologarea, 

precum și cu alte prevederi ale Statutului și Regulamentelor FRB. 

Art.11. Regulamentul de omologare primează în fața oricărei alte prevederi contrare din 

documentele FRB 

Prevederile prezentului Regulament primează în fața oricărei prevederi contrare care se regăsesc 

în alte regulamente emise de FRB, privind omologarea bazelor sportive. 

Art.12. Cazuri de forță majoră 

În caz de calamități naturale (inundații, ninsori abundente, etc.) sau în cazuri de forță majoră 

(incendii, altele), Consiliul Director va decide măsurile care se impun, în cazul în care nu există 

prevederi regulamentare emise de FRB, în acest sens. 

Art.13. Costuri privind omologarea fiecărui spațiu 

Art.13.1. Pentru bazele sportive care solicită omologarea pentru Nivelul 1 și/sau Nivel 2 – tip A, B și 

C, taxa de omologare este în sumă de 1000 lei. 

Art.13.2. Pentru bazele sportive care solicită omologarea pentru Nivelul 2 – tip D, Nivel 3 și/sau Nivel 

4, omologarea se realizează fără achitarea unei taxe de omologare. 

Art.13.3. Amenzile și/sau sancțiunile financiare sunt prevăzute în cadrul RGOC. 

Art.13.4. Cheltuielile privind omologarea bazelor sportive, respectiv cheltuielile cu participarea 

reprezentantul FRB în procesul de evaluare sunt efectuate de către proprietar sau beneficiar 

și sunt valabile în cazul omologării, revizuirii, prelungirii sau suspendării Deciziei de 

omologare, în conformitate cu sumele prevăzute de RGOC. 

Art.14. Prevederi finale 

a) Pe întreg cuprinsul Regulamentului de Omologare al Bazelor Sportive în ramura sportivă 

Baschet (ROBSB), precum și în anexele la acesta, toate referirile făcute la proprietar, 

beneficiar, seniori, juniori și alte persoane, atât la plural cât și la singular, sunt de gen neutru. 

b) Membrii afiliați la FRB și fiecare persoană implicată în organizarea și/ sau participarea în 

competițiile oficiale prevăzute în calendarul FRB, au obligația să semnaleze de îndată FRB, 

orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament de omologare și/ sau a Ordinului 

MS nr. 359 din 27 aprilie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea 

bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate. 


