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STATUTUL 
FEDERAŢIEI ROMt\o\lE DE SAI\J180 

CAPITOLUL I 
< INTERPRETARE 

Art.1 
În sensul prezentului statut, abrevierHe termenii şi sintagmele de mai jos au 
următorul înţeles: 

1 FIAS Feder:atia Jnternatională de Amatoâ SAMBO 
2 FES Federatia Europeană de SAMBO 
3 ANSY Autoritatea Naţională pentru Soort si Tineret I 
4 ANAD Aqenfia Nationaiă Anti - Doping 
5 F.R. Sambo Federaţia Română de Sambo 
6 Club Structură sportivă cu secţie de sambo, persoane juridice de 

drept privat sau persoane juridice de dreot public, după caz. 
7 Asociaţie sportivă Societate civilă fără personalitate juridică, constitui'i:ă potrivit 

prevederi/or Codului civil şi ale Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
8 1 A.J.Sambo/A.M.Sambo Asociaţia Judeteană de Sambo/ Asociaţia Municipală de 

Sambo - persoane jur;dice de drept privat, constituite 
potrivit prevederi/or Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.6912000, cu modificările şi completările ulterioare. 

9 Secţie de Sambo Subunitate În cadrul unui club sportiv sau asociaţie sportivă 
constituită potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi 
sponuJui nr. 69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

I 10 Adunare Generală Organul de conducere al F.R. Sambo alcătuit din totalitatea I 
I membrilor afi!ia(i. }. 

11 Birou Federal Organul de Conducere al F.R.Sambo, care asigură punere<j~.,1 
În executare a hotărârilor Adunări Generale, fiind constituit ! 
in conformitate cu prezentul statut ! 

12 Afiliere Actul _iuridic reprezentând decizia luată de F.R.Sambo, sau I 
A.J.Sambo/A.M.Sambo, după caz, de a admite printre I 
membrii săi o structură sportivă cu secţie de Sambo, În ; 
condijiile prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului I 
nr. 69/2000, cu modificările si comr.,/etările ulterioare. I 

13 Membru afiliat Struciură sporlivă (club sportiv,A.J.Sambo/A.M.Sambo) I 
afiliată ta F.R.Sambo, ln condi/#le Legii educaţiei fizice şi 

1 
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare şi prezentului statut. 

14 Legitimare Actul juridic bilateral stabilit Între o structură sportivă cu 
sectie de Sambo şi un sportiv prin care sunt asumate 
drepwri si obligatii reciproce. 

15 Legitimaţie sportivă Documer1t care atestă apartenenţa unui sportiv la un club 
I 

SfJorliv sau asociatie sportivă. ---
16 Oficial Persoană care reprezintă sau care este delegată să 

reorezinte F.R.Sambo. 

117 Arbitru Persoană competentă să evalueze calitatea prestaţiei, 
respectarea .reaulilor şi să aplice sanctiuni!e in cadrul unei 
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competitii soort'ive. 
18 Calendar Calendarul tuturor competiţiilor oficiale tutelate de 

, competitionaJ F.R.Sambo desfăsurate la nivel national si international. 
19 Majoritate simplă Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din membrii 

afiliaţi prezenţi la vot. 
20 Majoritate absolută Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din totalul 

membrilor afiiiati cu drept de vot. 
21 Majoritate calificată Este determinată de prevederile prezentului statut ca fiind de 

213 din totalul membrilor afiliati orezenti cu drept de vot. 
22 Majoritate relativă Reprezintă numărul cel mai mare de voturi obtinut de un 

candidat in raport cu voturile obtinute de ceilalti candidaţi. 
23 Taxa Sumă de bani pe care o achită membrii F.R.Sambo, sportivii, 

antrenorii, arbitrii i'n schimbul unor servicii prestate sau al 
anumitor drepturi, in condiţiile şi la termenele stabilite de 
regulamentele F.R.Sambo. 

24 Cotizaţie Sumă de bani pe car-a trebuie să o achite În fiecare an 
membrii F.R.Sambo, Fn condiţiile şi la termenele stabilite de 
regulamentele F.R.Sambo. 

25 Penalitate Sancţiune pecuniară ce constă in sume de bani pe care cel 
care săvârşeşte o abatere disciplinară I o Încălcare a 
prevederilor prezentului statut, a regulamentelor şi normelor 
F.R.Sambo, este obligat să o plătească În contul F.R.Sambo. 

CAPITOLUL li 
DISPOZIŢII GENERALE 
Art.2 

(1) Federaţia Română de Sambo este continuatoarea o'e drept a persoanei 
iuridice de drept orivat 11Federatiei Romane de Sambo", care a fost 
fondată În anul 2007. 

(2) Federaţia F?omână de Sambo. denumită in continuare F. R. Sambo,. 
functionează În baza Statutului propriu astfel cum a fost aliniat dupa 
prevedeile Legii nr. 6912000 a educatiei fizice si sportului , a Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 6912000, cu modificările şi completările 
ulterioare, a H. G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere În aplicare a disoozitiilor Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.6912000, a Ordonanţei Guvernului nr.2612000 cu privire la asociaţii si 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 246/2005 şi a 
unor dispoziţii leaale in materie. 

(3) F.R.Sambo deţine in condiţiile legislaţiei În vigoare Certificatul de Înscriere 
a Persoanei Juridice Fără Scop Patrimonial nr. 14 din data 1 O. 07. 2007 , 
eliberat de Tribunalul Munidpiu/ui Bucureşti-· Secţia a III - a Civilă. 

Art. 3. F.R.Sambo este structură sportivă, persoană juridică de drept privat de 
utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. 
Art. 4. F.R.Sambo se constituite din asocierea cluburilor sportive cu secţit de 
Sambo şi asociaţiilor judeţene de Sambo şi a Municipiului Bucureşti de Sambo, 
afiliate şi recunoscute conform legii. 

CAPITOLUL lfl 
ELEMENTE DE IDENTIFICARE 
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1. Asociaţia "CLUB SPORTIV SAMBO" cu sediul în Buftea, Al. Plopilor 
nr. 2 A, judeţul Ilfov, având C.I.S. nr. 0040019 din data de 11.02.2009, nr. de 
identificare din Registru Sportiv B/ A2/00018/2009, reprezentată prin domnul 
Iacob Florin, cetătean român, domiciliat în Cal. Apeductului nr. 10, bi. ElA, sc. 2, 
et. 3, ap. 31, sector 6, posesor a C.I. seria RD, nr. 458119 eliberat de SPCLEP S6 la 
data de 05.01.2006, CNP 1770105463033 în calitate de Imputernicit. 

2. Asociaţia "CLUBUL ROMÂN DE SPORTURI MARTIALE SIG" cu 
sediul în Bucureşti, str. Bonea Marin nr. 20, sector 3, având C.I.S nr. 00000770 din 
data de 11.06.2002, nr. de identificare din Registrul Sportiv B/ A2/00582/2002, 
reprezentată prin domnul Patru Ilie, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str. 
Sg. Maj. Marin Bonea nr. 20, sector 3, posesor a C.I. seria RT nr. 480374 eliberată 
de SPCEP S3 biroul nr.2 Politie ~ucureşti, CNP 1630508400644 în calitate de 
Preşedinte. 

3. Asociatia "CLANUL LUPILOR ALBASTRI" cu sediul in Bucuresti, str. 
Pat-Frumos nr. 7, bl. P 13, se. 2, et. 7, ap. 66, sector 5, avand C.I.S. nr. 0015254 din 
data de 22.03.2004, nr. de identificare din Registru sportiv B/A2/00072/2004, 
reprezentata prin Presedinte BUDICA Octavian Liviu, cetatean roman, domiciliat 
in Bucuresti, Str. Fat Frumos nr. 7, bl. P13, sc.2, ap.66, sector 5, identificat prin C.I. 
seria RT, CNP 1800416450012; 

4. Asociaţia "CLUBUL SPORTIV VICTORIA NĂDLAC" cu sediul în 
Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 56, judeţul Arad, având C.I.S nr. 0015414 din data de 
10.08.2004, nr. de identificare din Registrul sportiv AR/ Al/00008/2004, 
reprezentată prin domnul Rau- Lehoczki Adrian Ilie, cetatean roman, domiciliat 
in oras Nadlac, str. George Cosbuc nr. 56, bl, Cl, sc. B, et.3, ap.9, posesor a C.I. 
seria AR nr. 217239, CNP 1610306024489, eliberata de Oras Nadlac, în calitate de 
împuternicit. 

5. Asociaţia " CLUBUL SPORTIV HYPER GYM" cu sediul în Deva, str. 
Cernei nr. 33,judeţul Hunedoara, având C.I.S. nr. 0020522 din d ata de 06.06.2006, 
nr. de indentificare din Registrul sportiv HD/ A2/00136/2006, reprezentată prin 
domnul Petrutiu Traian, cetatean roman, domiciliat in municipiul Deva, sh·. 
Aleea Jiului, bl. G, sc. A, et. 1, ap. 11, judetul Hunedoara, posesor a C.I. seria HD 
nr. 517593, CNP 171100720122, eliberata de SPCLEP Deva în calitate de 
împuternicit. 

6. Asociatia "CLUBUL SPORTIV GYM" cu sediul în Oradea, str. Emanoil 
Gojdu nr. 3/ A, judeţul Bihor, având C.I.S nr. 0001860 din data de 25.01.2002, nr. 
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de identificare din Registrul Sportiv BH/ A2/00105/2002, reprezentată prin 
domnul Mihai Florin, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Sos 
Pantelimonnr. 283, posesor a C.I. seria RD nr. 335662, CNP. 1740923424570, 
eliberata de Politia Bucuresti în calitate de împuternicit. 

7. Asociaţia II CLUBUL SPORTIV INDEPENDENT A CALAFAT" cu 
sediul în Calafat, str. H.C.C nr. 4, judeţul Dolj, având C.I.S. nr. 0040015 din data 
de 10.02.2009; nr. de identificare din Registrul Sportiv DJ/ A2/00014/2009, 
reprezentată prin domnul Caprarescu Costel- Cristinel, cetatean roman, 
domiciliat in municipiul Calafat, str. Traian, bl. 03, sc. 1, et.2, ap. 12, judetul Dolj, 
posesor a C.I. seria DX nr. 581428, CNP 1680114162171, eliberata de SPCLEP 
Calafat în calitate de preşedinte. 

8. Asociaţia" CLUBUL SPORTIV ATLETIC VALLERIANA" cu sediul în 
Târgovişte, str. Independenţei nr. 6, et. 1, judeţul Dâmboviţa, având C.I.S. nr. 
0055062 din data de 26.04.2010, nr. de identificare din Registrul Sportiv 
DB/ A2/00056/2010, reprezentată prin domnul Craciun Iulian, cetatean roman, 
domiciliat in Bucuresti, str. Minis nr. 6, bl PM90, se. 1, ap. 10, sector 3, posesor a 
C.I. seria RR nr. 748522, CNP 1650322400041, eliberata de S.P.C.E sector 3 în 
calitate de preşedinte. 

9. Asociaţia "CLUBUL SPORTIV BUFTEA" cu sediul în Buftea, b-dul 
Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Ilfov, având C.I.S. nr. 0015725 din data de 
12.05.2005, nr. de identificare . din Registrul Sportiv IF / Al/00008/2005, 
reprezentată prin domnul Rotaru Eduard, cetatean roman, domiciliat in 
Bucuresti, str. Sos. Pantelimon nr.311, bi. 7, sc. B, ap. 74, sector 2, posesor a C.I. 
seria RR nr. 686438, CNP 1830610420059, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 4, în 
calitate de împuternicit. 

10 Asociatia "CLUB SPORTIV LUK KARATE FIGHT" cu sediul in 
Otopeni, str. Mărăşeşti nr. 16, judeţul Ilfov, având C.I.S. nr. 0059726 din data de 
31.05.2011, nr. de identificare din Registrul Sportiv IF / A200118/2011 , 
reprezentata prin domnul Meleca Teodor, cetăţean român, domiciliat în 
Bucuresti, str. Banul Udrea nr. 2, bl. G7, se. 3, et. 5, ap. 79, sector 3 posesor a C.I. 
seria RT nr. 526924, eliberat de SPCEP Sector 3 Biroul 4 , CNP 1760914441549 în 
calitate de imputernicit. 

Am adoptat si votat in unanimitate Actul Constitutiv si Statutul, 
care face parte integranta din Actul Constitutiv. 

Statutul a fost aprobat astfel: 
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Art. 5. Denumirea federaţiei este Federaţia Română de SAMBO potrivit dovezii 
privind disponibilitatea denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei cu nr. 45323 din 
data de 15.09.2006 
Art. 6. 
(1) Sediul F.R.Sambo va fi in: Bucureşti, Calea Plevnei,nr. 25,birou 4, 
sector 1. 
(2) Sediul F.R.Sambo poate fi mutat în orice altă adresă prin hotărârea Adunării 
Generale cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege. 
Art. 7. F.R. Sambo are însemne şi emblemă proprie. Acestea pot fi modificate 
numai prin hotărârea Adunării Generale. 
Art. 8. Durata de funcţionare a F.R. Sambo este pe termen nedeterminat. 

CAPITOLUL IV 
PATRIMONIUL 
Art. 9. 
(1) F.R.Sambo administrează şi dispune, în condiţiile legii de patrimoniul propriu, 
în scopul realizării obiectivului său de activitate. 
(2) Patrimoniul F.R.Sambo poate fi modificat potrivit competenţelor stabilite prin 
prezentul Statut prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor 
legale în materie. 

CAPITOLUL V 
RELAŢII FIAS - FES şi ANST 
Art. 10. 

(1) FR Sambo este afiliată la Federaţia lnternajională de Amatori SAMBO (FIAS) şi 
Federatia Europeana de Sambo (FES) şi este recunoscută de acestea, 
conform statutelor !or, drept singura autoritate de Sambo în România. 

(2) În activitatea lor, membrii FR Sambo precum şi oficialii, comisiile FR 
Sambo au obligaţia de a respecta Statutele, regulamentele, deciziile FIAS 
şi FES. În caz de neconcordanţă între regulamentele FR Sambo şi cele 
lnternaţionale în domeniu, prevalează cele internaţionale. 

Art.11. 
(1) Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale Federaţia Română de 

Sambo colaborează cu ANST, în condiţiile legii. 
(2) ANST exercită supravegherea şi controlui activităţii F.R. Sambo potrivit 

prevederilor art.49 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL VI 
SCOPUL OBIECTiVE ŞI ATRIBUŢIILE F.R. SAMBO 

Art. 12. 
(1) Scopul F.R. Sambo îl constituie organizarea, administrarea şi 

coordonarea activităţii ramuri sportive de Sambo pe teritoriul României, la 
toate nivelurile. 
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-J~} ln acest sens principalele obiective ale F.R.Sambo sunt: 
, 0 c'"'a) dezvoltarea şi promovarea practicării ramuri sportive Sambo pe teritoriul 

României, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, 
rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă; 

b) reprezentarea şi apărarea intereselor ramuri sportive Sambo românesc pe 
plan intern şi internaţional; 

c) promovarea ramuri sportive Sambo, prin loturile reprezentative şi cele ale 
cluburilor, în competiţiile internaţionale; 

d) prevenirea şi sancţionarea încălcării Statutului, regulamentelor şi normelor 
F.R.Sambo, precum şi ale FIAS şi FES; 

e) prevenirea şi sancţionarea oricare, metode şi/sau practici 
neregulamentare în sambo, privind protejarea activităţi de sambo de orice 
abuzuri. 

(3) În vederea realizării obiectivelor sale F .R. Sambo exercită 
următoarele atributii principale: 

a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a ramuri sportive sambo ş i 
controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi; 

b) elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, 
financiare şi de asigurare materială pentru activitatea proprie şi activitatea 
de sambo, în general; 

c) stabileşte calendarul competiţiona l anual; 
d) organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional în 

baza normelor şi regulamentelor adoptate potrivit statutufui F.R.Sambo; 
e) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de Sambo 

privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea 
acestora, pe baza regulamentului propriu de funcţionare; 

f) elaborează şi realizează pianurile de pregăti re şi de participare a 
sportivilor de performanţă români din cadrul reprezentativelor naţionale la 
competiţiile internaţionale; 

g) exercită supravegherea, controlul şi puterea disciplinară în termenii 
prevăzuţi de Legea educaţie i fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, de Statutul şi regulamentele proprii; 

h) organizează sau tutelează competiţiile de Sambo oficiale cu caracter 
internaţiona l care au loc pe teritoriul României, cu avizul ANST; 

i) colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul 
Naţional de Medicină Sportivă pentru asigurarea asistenţei metodico
ştiinţifice şi medicale de specialitate potrivit ceri nţelor specifice ramuri 
sportive Sambo; 

j) colaborează cu ANST, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
şi/sau cu instituţii din structura acestora pentru formarea, avansarea şi 
perfecţionarea specialiştilor în domeniu; 

k) promovează măsuri de prevenire şi control al folosirii substanţelor şi/sau a 
metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea 
fizică a sportivilor sau să modifice rezu!tatele competiţiilor, în concordanţă 
cu reglementările Legi nr.227 / 2006 privind prevenirea si combaterea 
dopajului în sport;; 
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I) .. / ihtreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport 
: ., · · conform Legii nr.4 / 2008, precum şi pentru promovarea spiritului de fair

play şi toleranţei în activitatea sportivă; 
m) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în 

patrimoniu în conformitate cu prevederile legale, ale Statutului, 
regulamentelor şi normelor proprii; 

n) asigură mijloacele financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi 
economice directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate a 
federaţiei, organizate în unităţi proprii cu sau fără personalitate juridică; 

o) poate înfiinţa societăţi comerciale şi / sau poate desfăşura orice alte 
activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în 
strânsă legătură cu scopul principal ai federaţiei; 

p) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum 
şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea ramuri sportive sambo şi în 
alte domenii de interes; 

q) elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea ramuri sportive 
sambo; 

r) organizează baza de date a F.R.Sambo privind activitatea de sambo din 
România; 

s) asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organele 
internaţionale la care F.R.Sambo este afiliată. 

Art. 13. 
(1) Discriminarea de orice tip împotriva unei ţări, a unei persoane fizice sau a 

ur.or grupuri de persoane având la bază etnia, sexul, limba, religia, 
orientarea politică sau orice alt motiv este strict interzisă. 

(2) Orice tip de discriminare, directă sau indirectă, va fi sancţionată conform 
reglementărilor FRSambo,F!AS,FES. 

Art. 14. 
(1) FRSambo promovează măsurile de prevenire şi combatere a folosirii 

substanţelor şi / sau a metodelor interzise destinate să mărească în mod 
artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele 
competiţiilor, în conformitate cu regulamentele F!AS,FES, precum şi cu 
legislaţia internă în materie. 

(2) FRSambo elaborează programe de informare şi educare a sportivilor, 
programe care furnizează informaţii asupra procedurilor de control doping, 
drepturilor şi obligaţiilor sportivilor, substanţelor şi metodelor aflate pe 
„Lista interzisă", consecinţelor dopajului asupra sănătăţii şi asupra 
implicaţiilor juridice. 

Art. 15. 
(1) Federaţia Română de Sambo elaborează şi adoptă în cadrul organelor 

sale, potrivit competenţelor care le sunt atribuite în prezentul statut şi în 
acord cu reglementările în vigoare, următoarele: 

a) Regulamentul de organizare a activităţii de Sambo din România; 
b) Regulamentul intern al FR Sambo; 
c) Regulamentul de organizare şi funcţionare a FR Sambo; 
d) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Com1siilor FR Sambo; 
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e) Regulamentul disciplinar; 
f) Regulamentul privind statutul antrenorului; 
g) Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru 

propria activitate; 
h) Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute în prezentul statut. 
(2) Statutul, regulamentele, normele, hotărârile şi deciziile organelor 

FRSambo sunt obligatorii pentru membrii afiliaţi şi membrii acestora. 
(3) Membrii afiliaţi au obligaţia de a-şi adapta permanent statutele şi 

regulamentele proprii astfel încât să fie în concordanţă cu Statutul, 
regulamentele, normele şi hotărârile FRSambo. 

(4) Nerespectarea obligaţiilor stipulate la art.15, ali.(3) constituie abatere 
disciplinară şi poate atrage aplicarea unei sancţiuni disciplinare. 

CAPITOLUL VII 
MEMBRII FRSAMBO- CONDIŢII DE AFILIERE 
Art. 16. Conform prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69 I 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 884/2001 pentru aplicarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69 I 2000, pot fi membri FR Sambo următoarele structuri sportive în 
care se desfăşoară în mod organizat activitatea de sambo. Acestea sunt: 

a) Cluburi sportive, persoane juridice de drept public, inclusiv unităţile de 
învăţământ cu program sau profil sportive, palate şi cluburile copiilor şi 
elevilor; 

b) Cluburi sportive, persoane juridice de drept privat; 
c) Asociaţii le Judeţene de Sambo şi Asociaţia Municipa:ă de Sambo; 

Art. 17. Calitatea de membru ai FR Sambo se dobândeşte prin efectul afilierii. 
Art. 18. 
(1) Structurile sportive care se afiliază la federaţie, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii de afiliere: 

a) să deţină Certificat de Identitate Sportivă - emis de Registru Sportiv; , 
b) să aibă trecut în Certificatul de Identitate Sportivă secţia de Sambo; 
c) să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentele FR Sambo; 
d) să solicite în scris opţiunea de a face parte din FR Sambo, printr-o cerere-

tip adresată Biroului Federal, care va conţine: 
o denumirea structuri sportive; 
o sediul (adresa completă şi telefonul); 
o organele de conducere şi administrare - mod de contact; 
o seria, numărul de identitate sportiv, numărul din Registru Special şi 

data emiteri Certificatului de Identitate Sportivă; 
o culorile ciubului sportiv, data, semnătura, ştampila. 

e) să achite taxa de afiliere în condiţiile şi termenele prevăzute de prezentul 
statut; 

(2) Prin cererea de afiliere, clubul sportiv sau asociaţia judeţeană I asociaţia 
municipală de Sambo care doreşte să devină membru al FR Sambo se obligă să 
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respecte Statutul , regulamentele, normele şi hotărârile acesteia, obligaţie care 
trebuie înscrisă în statutul structurii sportive; 
(3) La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare: 
A. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat: 

a) Actul Constitutiv şi Statutul - autentificate sau atestate; 
b) copie legalizată de pe Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă 

de dobândire a personalităţii juridice; 
c) copie legalizată de pe Certificatu l de înscriere a persoanei juridice fără 

scop patrimonial; 
d) dovada de sediu - contract de comodat - copie xerox; 
e) dovada de patrimoniu - extras cont-- copie xerox; 
f) copie legalizată de pe Certificatul de Identitate Sportivă ; 
g) copie lega l izată de pe Certificatul de înregistrare la Registru comerţului, în 

cazul structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale pe acţiuni; 
h) copie xerox de pe chitanţa achitări taxei de afiliere; 

B. În cazul Cluburilor Sportive persoane juridice de drept public: 
a} actul de dispoziţie prin care sa aprobat înfiinţarea şi / sau organizarea -

avizat de ordonatorul de credit; 
b) actul de dispoziţie prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi 

funcţionare - avizat de ordonator de credit; 
c) dovada de sediu; 
d) dovada de patrimoniu; 
e) copie legalizată de pe Ce1iificatu! de Identitate Sportivă; 
f) copie xerox de pe chitanţa achitări taxei de afiliere. 

C. În cazul unităţilor de învăţământ: 
a} actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate - avizat de oficiul juridic; 
b) Regulami:mtui de organizare şi funcţionare - aprobat de oficiul juridic; 
c) dovada de sediului; 
d) dovada patrimoniului; 
e) copie legalizată de pe Certificatul de Identitate Sportivă; 
f) copie xerox de pe chitanţa achitări taxei de afiîiere. 

Art. 19. După depunerea actelor, Birou[ Federal hotărăşte afilierea cu titlu 
provizoriu pe care o supune spre ratificare primei Adunări Generale care decide 
afil ierea definitivă, conform art. 30 din H.G. nr. 884 I 2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţii lo r Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69 / 2000. 
Art. 20. 

(1) Fiecare membru afiliat ia FR Sambo p lăteşte o cotizaţie anuală fixă, care 
trebuie achitată la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 30 martie a 
anului în curs. 

(2) Membru nou afiliat trebuie să achite cotizaţia pentru anul în cursul căreia a 
fost admis. Plate cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la 
data admiterii ca membru al FR Sarnbo de către Biroul Federal. În cazul în 
care Adunare Generală nu ratifică afilierea, cotizaţia se va restitui. 
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(3) Un membru afiliat la FR Sambo care nu şi-a achitat cotizaţia în termenul 
prevăzut de prezentul statut este suspendat de drept de către Biroul 
Federal, ceea ce determină ridicarea: 

a) dreptului de a participa la competiţii, până la achitarea 
integrală a cotizaţie i; 

b) dreptul de vot la adunarea generală imediat următoare. 
Redobândirea dreptului de vot este condiţionată de 
achitarea integrală a cotizaţiilor restante şi scadente, în 
termenele prevăzute în prezentul statut. 

Art. 21. Schimbarea situaţiei juridice a unui membru afiliat la FR Sambo impune 
obligaţia reafilieri i la aceasta, potrivit prevederilor prevăzute de Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69 / 2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 22. Membrii FRSambo au următoarele drepturi: 

a) de a avea reprezentanţi, în condiţiile prezentului statut, în organele de 
conducere ale FR Sambo; 

b) de a participa la adunarea generală cu drept de vot în sistemul: un 
membru (structură sportivă) = un vot, în condiţiile prezentului statut; 

c) de a iniţia propuneri de modificare sau completare a actelor normative sau 
cu caracter normativ care reglementează activitatea de sambo în 
România; 

d) de a se adresa organelor FR Sambo cu probleme legate de activitatea 
proprie şi de a fi susţinuţi de FR Sambo în rezolvarea acestora; 

e) de a propune dezbateri pe teme profesionale, legate de activitatea de 
sambo (tehnic, financiar, disciplinare); 

f) de a primi distincţii, premierii, titluri onorifice, ce ţin de competenţa FR 
Sambo; 

g) de a organiza I participa la competiţii interne şi internaţionale, cu avizul FR 
Sambo; 

h) de a încheia contracte cu diferiţi sponsori fără a încălca prevederile 
regulamentelor FR Sambo ş i legile în vigoare; 

Art. 23. Membrii FRSambo au următoarele obligaţii: 
a) să --ş i desfăşoare activitatea respectând Statutul, regulamentele, normele, 

hotărârile şi deciziile FR Sambo; 
b) să asigure îndeplinirea obl igaţiilor ce le revin ca membru FR Sambo,în 

cadrul structurilor proprii; 
c) să permită şi să sprijine controlul dispus de către adunarea generală şi 

organele executive ale FR Sambo; 
d) să respecte şi .să apere imaginea ş i prestigiul FR Sambo ş i al organelor 

sale; 
e) să respecte toate obligaţiile asumate faţă de FR Sambo de ordin tehnic, 

profesional şi financiar, stabilite prin Statut.regulamente, norme şi 

hotărârile FR Sambo; 
f) să conserve scopu l şi obiectivele proprii, pentru care i s-a admis calitatea 

de membru; 
g) să solicite acordui FR Sambo pentru organizarea / participarea la 

competiţii interne şi internaţionale; 
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hf să acţioneze, prin toate mijloacele, împotriva folosiri substanţelor şi / sau 
metodelor interzise şi să se supună necondiţionat controalelor doping 
interne şi internaţionale; 

i) să acţioneze împotriva oricăror manifestări de violenţă în sport şi pentru 
promovarea spiritului de fairplay în competiţii şi în afara lor; 

j) să achite taxele, vizele, cotizaţiile şi alte sume hotărâte de organele FR 
Sambo conform legii ; 

k) să participe anual la cel puţin o competiţie din calendarul naţional 
competiţional al FR Sambo; 

Art. 24. Încetarea calităţii de membru al FRSambo are loc în următoarele 
cazuri: 

a) retragerea structurii din cadrul FR Sambo, caz în care nu se vor restitui 
taxele şi cotizaţiile avansate în anul respectiv; 

b) dizolvarea secţiei de Sambo a structurii afiliate; 
c) dizolvarea membrului afiliat; 
d) excluderea; 
e) dizolvarea FR Sambo; 

Art. 25. 
(1) Retragerea unui membru afiliat se aprobă de către adunarea generală a 

acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu; 
(2) Membrul afiliat are obligaţia să transmită Biroului Federal al FR Sambo 

hotărârea de retragere luată de adunarea generală a membrilor săi, în 
termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia. 

(3) Biroul Federal va informa adunarea generală a FR Sambo, la proxima sa 
întrunire, cu privire la retragerea membrului afiliat respectiv. 

Art. 26. 
(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către adunarea generală a 

acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu. 
(2) Membrul afiliat dizolvat are obligaţia să transmită Biroului Federal ai FR 

Sambo hotărârea de dizolvare luată de adunarea generală a membrilor 
săi, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia. 

(3) în cazul în care dizolvarea intervine de drept sau în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti, membrul afiliat dizolvat are obligaţia să transmită Biroului 
Federal al FR Sambo hotărârea judecătorească de dizolvare în termen de 
maxim 15 zile de la comunicarea acesteia ca fiind definitivă şi irevocabilă . 

(4) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde automat calitatea de 
membru al FR Sambo. 

(5) Biroul Federal va informa adunarea generală a FR Sambo, la proxima sa 
întrunire, cu privire la dizolvarea membrului afiliat respectiv. 

Art. 27. 
(1) Excluderea unui structuri sportive intervine In următoarele situaţii: 
a) neîndeplinirea timp de 2 ani a obligaţiilor financiare asumate faţă de FR 

Sambo; 
b) neparticiparea la nici o competiţie timp de 2 ani; 
c) imposibilitatea real izării scopului pentru care a fost constituită, dacă 

această imposibilitate durează mai mult de un an; 
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d) scopul şi obiectul său de activitate a devenit ilicit, sau contrar bunelor 
moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale; 

e) scopul este altul decât cel pentru care s-a constituit sau pe care l-a 
declarat, fără să fi fost autorizat în mod legal; 

f) încălcarea gravă şi / sau repetată a Statutului FR Sambo, FIAS, FES, a 
regulamentelor, normelor, hotărârilor FR Sambo; 

(2) Pentru situaţi ile prevăzute la alin. 1, lit. a) - d) excluderea operează de 
drept. Excluderea se constată de către Biroul Federal care va informa 
adunarea generală a FR Sambo la proxima sa întâlnire. 

(3) Pentru celelalte situaţii, excluderea unui membru afiliat al FR Sambo 
intervenite în temeiul hotărârii adunării generale, la propunerea motivată a 
Biroului Federal. În acest caz, hotărârea adunării generale se pronunţă 
numai cu majoritate calificată de 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu 
drept de vot prezenţi la adunarea generală respectivă. 

Art. 28. 
(1) Adunarea generaiă este competentă să decidă asupra suspenaartt 

membrilor afiliaţi, pe o perioadă de până la 1 an, în cazul în care aceştia 
încalcă statutul, regulamentele, hotărârile şi deciziile FR Sambo. 

(2) Biroul Federal poate decide suspendarea cu titlu provizoriu. În acest caz 
decizia de suspendare va fi supusă validării primei adunări generale a FR 
Sambo. Adunarea generală poate decide continuarea suspendării, 
prelungiiea, diminuarea, încetarea acesteia sau excluderea. 

(3) Pe întreaga perioadă a suspendării, dreptul de vot al membrului afiliat este 
suspendat corespunzător. 

CAPITOLUL vm 
Organele de conducere şi de administrare ale federaţiei 
ORGANIZAREA FR Sambo 
Art. 29. 

(1) Organele FR SAMBO sm1-r: 
a) Adunarea Generală; 
b) Şiroul Federal; 
c) ~irou Executiv (Comitet Executiv); 
d) Comisia de Cenzori; 
e) Comisiile FR Sambo. 
(2) Membrii Biroului Federal, cu excepţia secretarului general şi a trezorierului 
şi ai Comisiei de Cenzori nu pot fi desemnaţi decât prin alegeri libere, în 
cadrul adunării generale, de către membrii săi, într-un sistem electoral 
independent, în conformitate cu prevederile prezentului Statut. 

A. ADUNAREA GENERALĂ 
Art. 30. 
(1) Adunarea generală este organul legislativ şi în consecinţă, autoritatea 

supremă. 
(2) Adunarea generală este ordinară şi extraordinară. 
(3) Adunarea generaiă de alegeri. 
Art. 31 . 



(1) Adunarea generală ordinară se desfăşoară şi se convoacă anual de către 
Biroul Federal, cu cel puţin 30 de zile înainta datei stabilite. 

(2) Adunarea generală extraordinară se convoacă de către Biroul Federal cu 30 
de zile înainte de data fixată de desfăşurare , în următoarele condiţii: 

a) dacă acest lucru este cerut în scris de majoritatea simplă a membrilor 
Biroului Federal; 

b) ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere pentru activitatea Biroului 
Federal, semnată de majoritatea absolută a membrilor afiliaţi cu drept de vot; 

c) Adunarea generală extraordinară mai poate fi convocată la cererea ANS, în 
situaţiile prevăzute de lege. 

(3) Adunarea generală de alegeri are loc o dată la patru ani şi se convoacă de 
către Biroul Federal cu 45 de zile înainte de data de desfăşurare, cu excepţia 
reorganizării (30 de zile conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare). 

Art. 32. La adunarea generală participă cu drept de vot, în condiţiile prezentului 
statut, câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive afiliate, pe principiul un 
membru afiliat - un vot. Pot avea drept de vot numai membri afiliaţi care şi-au 
achitat toate taxele, vizele, cotizaţiile şi au participat în anul precedent adunării 
generale la cei puţin o competiţie din calendarul competiţional naţional. 
Art. 33. 

(1) La adunarea generală vor putea participa şi invitaţi, fără drept de vot, 
inclusiv reprezentanţi mass-media. 

(2) În principiu, adunarea generală este publică, accesul fiind permis pe bază 
de invitaţi i. 

(3) Adunarea generală poate hotărî, cu majoritate simplă, ca adunarea 
generală să nu fie publică. 

Art. 34. 
(1) O dată cu convocarea adunării generale, care cuprinde data, ora şi locul 

desfăşurării, se comunică şi ordinea de zi. 
(2) Ordinea de zi va fi supusă la vot adunării generale. 
(3) Membrii afiliaţi pot face propuneri pentru completarea şi / sau modificarea 

ordinii de zi în termen de şapte zile de la comunicare. 
(4) Propunerile pentru completarea şi/ sau modificarea ordinii de zi se supun 

votului adunării generale. 
(5) Ordinea de zi a adunării generale ordinare poate fi completată şi / sau 

modificată numai cu votul a 2/3 din membri afiliaţi prezenţi. 
(6) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea şi / sau 

completarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al 
acestora. 

Art. 35. 
{1) Ordinea de zi a adunării genera~e ordinare va include cel puţin 

următoarele puncte: 
a) constatarea întrunirii cvorumului; 
b) aprobarea ordini de zi; 
c) alocuţiunea preşedintelui FR Sambo; 
d) desemnarea a 3-5 persoane pentru îniocmirea procesului-verbal oficial; 
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ef desemnarea persoanelor care validează scrutinul- Comisia de validare; 
f) raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la 

ultima adunare generală ; 
g) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a 

acestuia; 
h) prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului Comisiei de cenzori; 
i) prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi bugetul anual de 

venituri şi cheltuieli; 
j) afilierea, suspendarea şi / sau excluderea membrilor FR Sambo.după caz; 
(2) Ordinea de zi a adunării generale de alegeri se completează cu: alegerea 

preşedintelui federaţiei, vicepreşedintelui şi membrilor Biroului Federal, a 
membrilor Comisiei de cenzori şi a Comisiei de apel. 

(3) Ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare va include numai 
temele ( problemele ) care au deter,r.:nat necesitatea convocării ei. Nici o 
altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda 
în cadrul unei astfel de adunări. 

Art. 36. 
(1) în cadrul desfăşurării aduniirii generale se verifică şi se stabilesc: 
a) Prezenta delegaţilor cu delegaţii scrise din partea structurilor sportive 

afil iate; 
b) Persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial sau îl vor verifica în 

cazul că a fost făcut prin stenogramă, care constituie secretariatul adunării 
generale -· desemnarea acestora se face prin vot deschis al delegaţilor 
participanţi !a adunare; 

c) Componenţa Comisiei de validare a voturilor numai în cazul adunării 
generale de alegeri - desemnarea membrilor acesteia se face prin vot 
deschis al deiegaţilor cu drept de vot participanţi la adunarea generală. 

(2) Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se va face înaintea începerii 
adunării generale, pe baza delegaţiei scrise, emise de structura sportivă 
care i-a desemnat 

(3) Preşedintefe, '!n deschiderea adunării, prezintă situaţia prezenţei 
delega-tilor cu drept de vot 

(4) Numai delegaţii cu drept de vot prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea 
decide asupra chestiunilor supuse la vot 

(5) Membrii afiliaţi suspendaţi nu au drept de vot în adunarea generală în 
perioada suspendării. 

(6) Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire ( procură ) nu este admis. 
Art. 37. 

(1) Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a două treimi din 
numărul delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte 
cvorumu! necesar, se va convoca o nouă adunare generală în termen de 
15 zile, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi cu 
drept de vot. 

(2) Adunarea generată este condusă de către preşedintele FR Sambo sau, în 
lipsa acestuia de vicepreşedinte. În lipsa acestora adunarea generală va 
hotărî cu majoritate simplă cine ,,a conduce şedinţa. 

12 



,'~ 
.\. 

(3f -Prezidiu! adunării generale poate fi format di preşedintele federaţiei, 
vicepreşedinte, membri Biroului Federal şi alţi invitaţi oficiali. 

Art. 38. 
(1) Secretariatul adunării generale va redacta procesul verbal care va 

cuprinde: 
a) modalitatea prin care a fost convocată adunarea generală şi caracterul 

adunării; 

b) anul, luna, ziua şi locul desfăşurării; 
c) numărul membrilor prezenţi; 
d) componenţa prezidiului adunării generale; 
e) ordinea de zi votată de adunarea generală; 
f) dezbaterile şi luările de cuvânt; 
g) hotărârile adoptate; 
h) orice alte activităţi desfăşurate în adunarea generală; 
(2) Procesul verbal va purta semnătura preşedintelui FR Sambo sau a 

persoanei desemnate, în condiţiile art. 37 alin. 2), să conducă 

adunarea generală şi a persoanelor care au întocmit procesul verbal. 
Procesul verbal va fi înregistrat într-un Registru al FR Sambo, a cărui 
consultare este permisă membrilor afiliaţi, reprezentanţilor ANST şi 
altor organe abilitate de lege. 

Art. 39. 
(1) Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă , în afară de 

cazurile de mai jos în care este necesară o majoritate de 2/3 din numărul 
membrilor prezenţi, pentru; 

a) modificări şi completări la scatut; 
b) completări la ordinea de zi a adunării generale; 
c) excluderea membrilor afiliaţi; 
d) dizolvarea federaţiei; 
(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, în raport de modalitatea 

şi prevederile prezentului statut. 
(3) Hotărârile adunări i generale sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi. 
(4) Membrul afiliat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării 

generale, este interesat direct nu va putea lua parte la deliberare şi nici la 
vot. 

(5) Membru afiliat care încalcă dispoziţiile paragrafului de mai sus este 
răspunzător de daunele cauzate federaţiei, dacă fără votu! său nu s-ar fi 
putut obţine majoritatea cerută. 

(6) Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii şi ale prezentuiui 
statut, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la 
adunarea generală sau au voiat în potrivă. 

(7) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în 
prezentul statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii 
care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi 
au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen 
de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre, sau de la 
data când a avut loc şedinţa, după caz. 
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(8) Hotărârile adunării generale se certifică, prin semnătură, de către 
preşedinte sau de către persoanele desemnate, în condiţiile art.37 alin.2), 
să conducă adunarea generală şi intră în vigoare la data stabilită de 
adunarea generală. 

Art. 40. 
(1) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Distribuirea şi 

numărarea buletinelor de vot se fac de către Comisia de validare. 
(2) Numărul buletinelor de vot eliberate va fi va fi anunţat de Comisia de 

validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor 
returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este 
validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depăşeşte pe cel al 
buletinelor emise, votul este anulat şi se va proceda la o altă votare. 

(3) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile 
returnate. Buletinele necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul. 

(4) Rezultatul alegerilor va fi confirmat ce Comisia de validare şi consemnat 
în procesul verbal al adunării generale. 

Art. 41. 
(1) Preşedintele şi a vicepreşedinţilm Federaţiei Române de Sambo sunt 

aleşi prin vot de către adunarea generală de alegeri a FR Sambo, pentru 
un mandat de 4 ani. 

(2) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor ai federaţiei se face prin vot 
secret, pe funcţii, candidaţii fiind declaraţi aleşi după următoarele 
proceduri: 

a) Preşedintele numai dacă întruneşte majoritatea absolută. În situaţia în 
care după desfăşurarea primului tur de scrutin pentru această funcţie nici 
un candidat nu a întrun it majoritatea absolută, se va organiza un al doilea 
tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidaţl ( în ordinea dată de 
numărul de voturi obţinute Tn primul tur de scrutin) iar, dacă nici în acest al 
doilea tur nu se realizează majoritatea absolută a voturilor, va fi declarat 
ales candidatul care obţine majoritatea relativă a voturilor. Dacă pe primul 
loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, 
superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc 
între ei. În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au 
obţinut un număr egal de voturi scrutinul va avea loc între aceştia şi 
candidatul situat pe primul loc. 

b) Vicepreşedintele este ales de adunarea generală prin vot secret, numai 
dacă întruneşte majoritatea absolută, candidatul fiind declarat ales. 

(3) Alegerea pentru membri Biroului Federal, cu excepţia secretarului general 
şi a trezorierului FR Sambo, se desemnează o dată la 4 ani, prin vot 
secret, pe funcţii, candidaţii fiind aleşi după cum urmează: 

a) preşedintele şi vicepreşedintele FR Sambo conform alin. 2; 
b) cei 3 reprezentanţi sunt aleşi de către adunarea generală, prin vot secret, 

în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Candidaţi care 
nu au întrunit numărui necesar de voturi pentru a fi aleşi membri ai 
Biroului Federal la adunarea generală de alegeri sunt consideraţi membrii 
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supleanti, care vor ocupa. de drept. în ordinea descrescătoare a voturilor 
primite, locurile devenite vacante între două adun§ri generale de alegeri. 

(4) Dacă ultimii doi membri au număr egal de voturi întrunite, se vor organiza 
numai pentru aceştia, un nou tur de scrutin de departajare. 

(5) În cazul în care pentru funcţia de preşedinte este un singur candidat, 
adunarea generală de alegeri poate aproba alegerea acestuia prin vot 
deschis. 

(6) Secretarul general şi trezorierul fac parte din personalul salariat al FR 
Sambo 

(7) Secretarul general şi trezorierul pot fi angajati pe o perioada determinata 
sau nedeterminata 

(8) Contractul individual de muncă al secretarului general şi al trezorierului se 
poate încheia de regulă pe o perioadă egală cu mandatul preşedintelui şi 
vor conţine în mod obligatoriu o clauză prin care pot înceta oricând prin 
decizia scrisă a preşedintelui. 

(9) Secretarul general şi trezorierul fac parte din Biroul Federal. 
Art.42 

(1) Pentru alegerea tuturor componenţilor Biroului Federal, numai membri 
afiliaţi pot produce candidaţi. 

(2) Propunerile trebuie transmise la secretariatul FR Sambo cu cel puţin 30 
de zile înainte de data la care este convocată adunarea generală de 
alegeri. 

(3) Fiecare propunere trebuie însoţită de acordul scris al candidatului şi un 
curriculum-vite al acestuia. 

(4) Propunerile care nu sunt însoţite de documentele prevăzute la alin. 3) nu 
se iau în considerare. 

(5) Fiecare propunere pentru funcţia de preşedinte trebuie însoţită în plus faţă 
de documentele prevăzute la alin. 3) şi de programul strategic privind 
organizarea şi dezvoltarea activităţii de sambo pe care îl preconizează 
respectivul candidat. pentru perioada viitorului mandat, prezentat în scris. 

Art.43 
FR Sambo va întocmi lista candidaţilor rezultaţi din propuneri şi o va transmite 
tuturor membrilor afiliaţi eligibili cel mai târziu cu 1 O zile înainte de adunarea 
generală de alegeri. 
Art.44 
Un candidat poate fi ales, chiar dacă, în mod excepţional, din motive bine 
întemeiate, nu poate fi prezent la adunarea generală de alegeri. 
Art.45 

(1) Adunarea generală poate acorda, prin vot deschis, titlul de 
„Preşedinte de Onoare" sau „Membru de Onoare" persoanelor cu 
contribuţii meritorii în dezvoltarea ramuri sportive sombo românesc 
sau în activitatea federaţiei. 

(2) Propunerile în acest sens pot fi făcute de către Biroul Federal. 
{3) Un preşedinte de onoare sau membru de onoare poate să participe 

la adunarea generaiă, să ia parte la discuţii , dar fără drept de vot. 
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f/ (4) Preşedintele de onoare sau membrul de onoare poate să participe 

şi la şedinţele Biroului Federal, în condiţiile prevăzute de alin. (3}. 
Art.46 
Adunarea generală îndeplineşte următoarele atributii: 

a) aprobă statutul FR Sambo şi modificările/completările ulterioare, precum 
şi modificările actului constitutiv al FR Sambo. 

b) aprobă strategia dezvoltării ramuri sportive sambo, aprobând planul de 
dezvoltare pe termen lung, mediu şi scurt; 

c) analizează activitatea FR Sambo anuală; 
d) aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat, bugetul de venituri şi cheltuieli 

şi bilanţul contabil; 
e) are drept de control permanent asupra Biroului Federal şi Comisiei de 

cenzori; 
f) aprobă raportul privind activitatea Biroului Federal şi raportului Comisiei 

de cenzori; 
g) alege şi revocă membri Biroului Federal; 
h) alege şi revocă Comisia de cenzori a FR Sambo; 
i) adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopurilor şi 

strategiei FR Sambo, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
j) aprobă înfiinţarea Comisiilor FR Sambo; 
k) decide asupra afilierii, suspendării, excluderii membrilor afiliaţi, potrivit 

prevederilor prezentului statut; 
I) desemnează la propunerea Biroului Federal , membri de onoare ai FR 

Sambo; 
m) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea FR Sambo, stabilind destinaţia bunurilor 

rămase după lichidare, în condiţiile legii; 
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, Statut. 

B. BIROUL FEDERAL 
Art.47 

(1) Biroul Federal se constituie din 5 persoane după cum urmează: 
a) preşedintele FR Sambo care este şi preşedintele Biroului Federal; 
b) vicepreşedinte ai FR Sambo, vicepreşedintele Biroului Federal; 
c) secretarul general membru de drept al Biroului Federal, numit de către 

preşedinte; 
d) trezorierul, membru de drept al Biroului Federal, numit de către 

preşedinte; 
e) 3 membri; 
(2) AlegerHe pentru Biroul Federal se desfăşoară o dată la patru ani, prin vot 

secret, pe funcţii; 
(3) O persoană poate candida numai pentru o singură funcţie în Biroul 

Federal; 
Art48 

(1) Biroul Federal se i'ntruneşte în şedinţe ordinare, de regulă o dată pe lună 
sau de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de şase ori pe an. 

(2) Şedinţa Biroului Federal este statutară dacă sunt prezenţi majoritatea 
calificată de 2/3 a membrilor. 
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Art.49 
(1) Hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritate simplă a voturilor 

membrilor prezenţi la şedinţă. în caz de egalitate, decide votul 
preşedintelui. 

(2) Hotărârile Biroului Federal intră în vigoare la data stabilită de acesta. 
(3) Au dreptul să voteze toţi membrii Birouiui Federal, cu un singur vot 

fiecare. 
(4) Voturile se vor exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor 

Biroului Federal prezenţi la şedinţa respectivă. 
(5) Votul prin corespondenţă sau împuternicite (procură) nu este admis. 
(6) Membrii Biroului Federal nu au dreptul de vot dacă în cadrul acestuia se 

decide asupra unui litigiu în care sunt implicaţi ei sau structura sportivă din 
care face parte. 

(7) La fiecare şedinţă a Biroului Federat se întocmeşte un proces-verbal, în 
care se înscriu problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, semnat de 
membrii prezenţi. Procesul-verbal se consemnează într-un registru cu 
filele numerotate, acesta constituind documentul oficial al FR Sambo şi se 
păstrează la secretarul general al federaţiei. Se pot folosi şi alte mijloace 
de înregistrare a şedinţelor, situaţie în care stenogramele, benzile audio 
sau casetele video se inventariază şi se păstrează la secretarul general al 
federaţiei ca documente oficiale. 

(8) Şedinţele Biroului Federal nu sunt publice. 
Art. 50. Membrii Biroului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic, nu 
participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, îşi pierd, de drept, calitatea 
de membru. 
Art. 51. Delegaţii ANST pot participa ia şedinţele adunării generale şi ale Birouiui 
Federal în condiţiile legii. 
Art. 52. 

(1) Biroul Federal conduce întreaga activitate a FR Sambo între adunările 
generale. 

a) asigură aplicarea hotărârilor adunării generale, precum şi respectarea de 
către toţi membrii FR Sambo a Statutului şi Legii; 

b) asigură aplicarea planurilor de activitate elaborate pentru îndeplinirea 
strategiei FR Sambo pe termen lung, mediu sau anual; 

c) aprobă regulamentele şi normele FR Sambo; 
d) propune adunării genera!e cazurile de încălcare, suspendare a calităţii de 

membru; 
e) ia decizii în legătură cu afilierea, suspendarea şi excluderea provizorie a 

unui membru FR Sambo ş, ie supune aprobării adunării generale; 
f) aprobă componenţa Comisiilor FR Sambo; 
g) aprobă anual proiectul bugetar de venituri şi cheltuieli , urmăreşte execuţia 

acestuia şi îl supune aprobării adunării generale; 
h) aprobă transferul sportivilor conform regulamentului; 
i) aprobă proiectul Calendarului competiţional naţional şi Calendarul 

activ ităţilor competiţionale intemaiionale şi !e supune adunării generale; 
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j) aprobă regulamentele de organizare şi desfăşurare ale competiţiilor 
interne şi internaţionale organizate de FR Sambo; 

k) aprobă componenţa loturilor naţionale şi structura colectivelor tehnice şi 
obiectivele de realizat; 

I) aprobă componenţa delegaţiilor care participă la competiţii internaţionale; 
m) aprobă mandatul reprezentanţilor FR Sambo în vederea participării la 

reuniunile FIAS şi FES şi alte reuniuni similare; 
n) analizează periodic activitatea de pregătire şi nivelul atins de componenţi 

loturilor naţionale de sambo precum şi a secţiilor afiliate; 
o) analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la competiţii 

internaţionale pe baza rapoartelor întocmite şi prezentate de conducătorii 
acestor delegaţii, împreună cu colectivele tehnice şi ia măsuri în 
consecinţă; 

p) aprobă propunerile de afiliere a FR Sambo la foruri sportive regionale, 
continentale sau internaţionale cu avizul ANST; 

q) aprobă candidaţii FR Sambo pentru a fi aleşi cooptaţi sau numiţi în 
organismele IFIAS, FES şi alte organizaţii internaţionale de Sambo; 

r) organizează şi asigură Tndrumarea şi controlul activităţii structurilor 
sportive afiliate şi Comisiilor Centrale; 

s) aprobă anual lista arbitrilor de nivel naţional şi a candidaţilor pentru 
calificarea ca arbitru internaţional; 

t) convoacă adunarea generală a FR Sambo, aprobă ordinea de zi şi 
materialele ce urmează a fi prezentate; 

u) propune adunării generale acordarea titlurilor de „Preşedinte de Onoare" 
şi „Membru de Onoare" al FR Sambo; 

v) propune ANST acordarea titiului de Maestru al Sportului şi Maestru Emerit 
al Sportului pentru sportivi, precum şi de Antrenor Emerit tehnicienilor care 
au îndeplinit cerinţele siabilite prin normativele în vigoare precum şi 

acordarea de distincţii , medalii şi decoraţii; 
w) contribuie la atragerea fondurilor financiare pentru activitatea FR Sambo 

din alte surse decât cele bugetare; 
x) aprobă anual cuantumul taxelor, vizelor, penalităţilor şi cotizaţiilor către FR 

Sambo; 
y) acordă mandat Biroujui Executiv pentru soluţionarea urgentă a unor 

probleme ivite în derularea activităţii FR Sambo. 
B. Biroul Executiv „COMITETUL EXECUTIV" 

Art.53 
(1) Se constituie pentru soluţionarea operativă a problemelor urgente şi 

neprevăzute, analizează şi decide asupra acestor probleme, care apar 
între 2 şedinţe ale Biroului Federal, iar convocarea acestuia nu este 
posib ilă în timp util; 

(2) Biroul Executiv va fi format din: 
a) preşedinte FR Sambo(Tn lipsa acestuia , vicepreşedintele); 
b) secretar general al FR Sambo; 
c) trezorierul FR Sambo; 
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(3) Biroul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie, convocarea fiind 
făcută de preşedinte sau de secretarul general; 

(4) Hotărârile se iau cu majoritate simplă a voturilor; 
(5) Şedinţele Biroului Executiv se consemnează în registrul de procese

verbale propriu, care se va afla la secretarul general ca document oficial al 
hotărârilor luate operativ care se semnează de toţi membrii; 

(6) Activitatea Biroului Executiv şi hotărârile luate sunt prezentate spre 
validare la prima şedinţă a Biroul Federal; 

Art.54 
(1) Preşedintele FR SAMBO are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă Federaţia Română de Sambo în relaţiile cu autorităţile publice 
române, cu federaţiile similare din alte ţări, cu FIAS, FES, cu alte foruri 
sportive internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice române şi 
străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut; 

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi ale 
Biroului Federal şi urmăreşte realizarea acestora, putând decide asupra 
măsurilor necesare; 

c) realizează relaţia funcţională cu ANST, cu alte ministere şi organizaţii pe 
problemele activităţii ramuri sportive sambo; 

d) stabileşte împreună ce secretarul general ordinea de zi şi documentele 
care se prezintă în adunarea generală; 

e) selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat al 
federaţiei, în condiţiile legii, stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile 

acestora, negociază contractele individuale de muncă şi decide asupra 
salarizării personalului angajat, în funcţie de studii şi munca efectuată; 

f) prezidează toate şedinţele Adunării Generale şi ale Biroului Federal; 
g) la şedinţele de Birou Federal, preşedintele votează şi , în caz de egalitate, 

votul său este decisiv; 
h) asigură aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activităţii stabilite 

de adunarea generală; 
i) numeşte şi demite secretarul general şi trezorierul; 
j) aprobă organigrama şi statul de funcţii; 
k) încheie acte juridice în numele şi pe seama federaţiei, potrivit 

competenţelor acordate prin prezentul statut; 
I) orice atribuţie delegată de Adunarea Generală şi / sau de Biroul Federal, 

cu respectarea prevederilor din prezentul statut; 
(2) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele FR Sambo emite decizii. 
(3) în îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele este ajutat de vicepreşedinte 

care reprezintă şi angajează legal federatia prin delegare scrisă de 
competenţă a preşedintelui; 

(4) Dacă preşedintele nu mai poate îndeplinii atribuţiile, înlocuitorul său este 
secretarul general, care îi va prelua toate atribuţiile până la următoarea 
adunare generală de alegeri. 

Art.55 
(1) Vicepresedintele indeplineste urmatoarele atribuiii: 
a) raspunde pentru dezvoltarea FRSambo 
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b) raspunde pentru dezvoltarea sportului sambo în teritoriu 
c) monotorizeaza si anaiizeaza activitatea Asociatiilor Judetene si a Municipiului 
Bucuresti din cadrul FRSambo 
d) preia atribuţiile preşedintelui în situaţia în care acesta nu şi le mai poate 
îndeplini pentru o perioadă determinată sau până la adunarea generală de 
alegeri ; 

(2)Secretarul general îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Biroului Federal şi a deciziilor 

Preşedintelui Federaţiei, cărora le prezintă lunar rapoarte de activitate. 
b) răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de conducerea 

ANST şi prezintă periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a 
problematicii ivite în desfăşurarea activităţii; 

c) în îndeplinirea atribuţiilor sale, colaborează cu Direcţiile Judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti pentru Sport şi Tineret, cu Institutul Naţional de 
Cercetare în Sport, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Agenţia 
Naţională Anti-Doping, Şcoala Naţională de Antrenori, Complexele 
Sportive Naţionale şi alte structuri. 

d) organizează activitatea de control şi sprijin a activităţii, alături de alţi 
factori, a loturilor reprezentative şi structurilor sportive afiliate, prezentând 
Biroului Federal concluzii şi propuneri pentru optimizarea acestora; 

e) urmăreşte Yndeplinirea atribuţiilor fiecărui salariat al FR Sambo; 
f) asigură buna desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale şi ale Biroului 

Federal; 
g) reprezintă şi angajează legal federaţia prin delegarea de competenţă a 

preşedintelui; 
(2) Dacă secretaru! genera! nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile sale, acestea 

sunt preluate, până la următoarea adunare generală de alegeri, de către 
vicepreşedinte .. 

Art. .56. ('!)Trezorierul este numit de către preşedintele FR Sambo, este 
membru de drept al Biroului Federal, funcţia sa fiind asimilată , din punct de 
vedere al drepturilor salariale, cu cea de contabil şef. 

(2) Trezorierul îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) întocmeşte şi supune aprobării bugetul anual de venituri şi cheltuieii; 
b) întocmeşte şi supune aprobării Biroului Federal procedurile contabile 

interne ale FR Sambo; 
c) organizează activitatea financiar-contabilă a federaţiei, în conformitate 

cu actele normative în vigoare şi cu procedurile contabile interne; 
d) supraveghează asupra respectării dispoziţiilor legale privind ţinerea 

contabilităţii şi efectuarea operaţiunilor financiare; 
e) participă la luarea deciziilor în toate probleme'le de natură financiară, 

alătt.iri de Preşedinte, respectiv secretarul gene:al, Tn limitele valorice 
stabilite de Biroul Federal; 

f) reprezintă federaţia în raportul cu instituţiile financiare interne şi 
internaţionale, precum şi la derularea operaţiunilor de atragere de 
fonduri. 
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(3) Dacă trezorierul nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, preşedintele va 
desemna un nou trezorier. 

C. PERSONALU ANGAJAT AL FR SAmbo 
Art. 57. 

(1) FR Sambo are stat de funcţii propriu care se aprobă de 
preşedintele FR Sambo. 

(2) Personalul salariat al FR Sambo încheie contract individual de 
muncă cu preşedintele FR Sambo; 

(3) Contractul individual de muncă al secretarului general şi al 
trezorierului se poate înche!a de regulă pe o perioadă egală cu 
mandatul preşedintelui şi vor conţine în mod obligatoriu o 
clauză prin care pot înceta oricând prin decizia scrisă a 
preşedintei ui. 

(4) Personalul salariat al Ff~ Sambo cuprinde următoarele posturi: 
a) Secretar General; 
b) Instructor Sportiv; 
c) Trezorier. 

(5) În cadrul FR Sambo se pot utiliza în condiţiile legii, pe bază de 
contract civil sau convenţie civilă, serviciile unor colaboratori, 
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru realizarea 
unor obiective ale federaţiei cum ar fi: 

a) Jurist; 
b) Instructori; 
c) Profesori de sambo; 

(6) Funcţiile vacante se ocupă prin concurs organizat în condiţiile legii 
şi al prezentului statut. 

(7) în R.O.i al RF Sambo se cuprind şi atribuţiile pentru celelalte funcţii 
salariate. Pe această bază, Biroul Federal aprobă fişa postului 
pentru fiecare angajat. 

(8) Dreptul de semnătură în bancă îl vor deţine preşedintele şi 
Secretarul General. 

B. COMISIA DE CENZORI 
Art. 58. Controlul financiar al FR Sambo este asigurat de Comisia de cenzori, 
format din trei persoane, alese de adunarea generală potrivit statutului. Din 
membri comisiei, cel puţin un cenzor trebuie să fie contabil sau expert contabil. 
Art. 59. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament de organizare şi 
funcţionare propriu pe care îl va prezenta spre aprobare adunării generale. 
Art. 60. Membri Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de Cenzori. 
Art. 61. În realizarea competenţelor sale, Comisia ele cenzori: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul FR Sambo; 
b) întocmeşte raportu! şi îl prezintă adunării generale; 
c) poate participa, prin reprezentantul său, la şedinţele Biroului Federal, 

fără drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute în prezentul statut sau 

stabilite de adunarea generală. 
Art. 62. Comisia de cenzori este subordonată adunări generale. 
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Art. 63. Organele de administrare ale FR Sambo sunt obligate să pună la 
dispoziţia cenzorilor documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora. 
D. COMISIA DE APEL 
Art. 64 

(1) Comisia este aleasă de adunarea generală de alegeri pe o 
perioadă de 4 ani, prin vot secret. 

(2) Comisia este formată din trei persoane (preşedinte şi 2 membrii). 
(3) Comisia de apel îşi poate elabora un regulament de organizare şi 

funcţionare propriu pe care îl va prezenta spre aprobare adunării 
generale. 

Art. 65. Membri Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de apel. 
Art. 66. Membrii comisiei de apel trebuie să se bucure de aprecierea unanimă a 
membrilor afiliaţi, să aibă o conduită ireproşabilă şi sa nu aparţină nici unei 
structuri sportive afiliate. 
Art. 67. Comisia de apel judecă apelurile formulate de către membrii afiliaţi 
împotriva hotărârilor Comisiei de disciplină şi cele introduse de membri FR 
Sambo împotriva hotărârilor pronunţate ce comisiile centrale ale federaţiei , 
precum şi pe cele ale comisiilor Asociaţiilor Judeţene/Municipală de Sambo. 

(1) Comisia de apel poate hotărîîmpotriva oricărei sancţiuni, prevăzută 
în regulamentele FR Sambo şi a prezentului Statut. 

(2) Hotărârile sun executorii. 
E. COMISIILE FR Sambo 
Art. 68. Comisiile FR Sambo sunt organe specializate pe principalele domenii de 
activitate, care sprijină activitatea Biroului Federal în conformitate cu prezentul 
Statut. 

(1) Activitatea acestora se organizează şi se desfăşoară pe baza atribuţiilor 
stabilite de Biroul Federal. 

Art. 69. Preşedinţii comisiilor FR Sambo şi membri acestora sunt numiţi de Birou! 
Federal, la propunerea preşed intelui FR Sambo. 

(1) Lista, conţinutul numeric şi nominal, precum şi organizarea comisiiior. 
precum şi orice modificare sunt stabilite de Biroul Federal. 

Art. 70. Comisiile FR Sambo sunt formate din preşedinte. vicepreşedinte şi 
membri. 

(1) Şedinţele Comisiilor FR Sambo sunt legal întrunite indiferent de numărul 

membrilor prezenţi. 
{2) Hotărârile comisiilor FR Sambo se adoptă cu majoritate simplă din 

numărul membrilor prezenţi la şedinţă. 
(3) Şedinţele nu sunt publice. 

Art. 71. Membrul unel comisi: a l FR Sambo care pe parcursul unui an nu 
participă în mod repetat !a şedinţe!e comisiilor, poate fi revocat şi înlocuit de 
către Biroul Federal, la propunerea preşedintelu i FR Sambo. 
Art. 72. Comisiile FR Sambo prezintă anual, sau ori de câte ori este nevoie, 
raport de activitate Biroului Federal. 
Art. 73. în cadru l federaţiei funcţionează următoarele comisii centrale ale FR 
Sambo: 

a) Comisia centrală a antrenorHor; 
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__. c) Comisia centrală de competiţii,legitimări, transferări şi clasificări 

sportive; 
d) Comisia de disciplină; 
e) Comisia de anti-dopir1g; 
f) Comisia de etică sportivă; 
g) Comisia de marketing şi rela\ii mass-media; 
h) Comisia de apel; 

Art. 74. Atribuţiile Comisiilor FR Sambo şi numărul de membri al fiecărei comisii 
se stabilesc şi se aprobă de Biroul Federal şi se regăsesc în Regulamentele 
proprii. 

CAPITOLUL IX 
Asociatiile Judeţene şi a MLmicipiului Bucureşti de Sambo 
Art. 75. Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Sambo, sunt structuri 
sportive de drept privat, fără scop patrimonial, constituite în scopul organizării, 
promovării, extinderii practicării ramuri de sport sambo la nivelul judeţului şi 
respectiv al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu strategiile şi reglementările 
elaborate de FR Sambo. 

(1) la nivelul fiecărui judeţ şi respectiv al Municipiului Bucureşti, se pot 
constitui pe ramura sportivă sambo o singură asociaţie judeţeană, 
persoană juridică de drept privat; 

(2) Asociaţiile Judetene şi Asociaţia Municipiului Bucureşti de Sambo, sunt 
constituite din Cluburi Sportive(cu personalitate juridică) şi Asociaţii 
Sportive(fără personalitate juridică) posesoare de Certificat de Identitate 
Sportivă, care au în scopul şi obiectul de activitate ramura sportivă 
Sambo. 

(3) Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti se pot constitui conform 
Legii nr.69/2000 şi HG nr. 884/2001. 

(4) Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti se afiliază la FR Sambo, 
în condiţiile legii şi a prezentului statut. 

(5) Procedura de afiliere este cea prevăzută de legislaţia în vigoare şi 

prezentui statut. 
(6) Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Sambo reprezintă 

interesele FR Sambo la nivel teritorial, fiind recunoscute şi sprijinite de 
Direcţiile Judeţene,respectiv Direcţia Municipiului Bucureşti pentru Sport şi 
Tineret. 

(7) Scopul şi obiectivele, drepturile şi îndatoririle Asociaţiilor Judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti de Sambo decurg din Statutul şi Regulamentele FR 
Sambo corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către 
organele FR Sambo. 

Art. 76. În atingerea scopului ş i obiectivelor propuse, Asociaţiile Judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti de Sambo au următoarele atribuţiunii: 

a) acţionează pentru respectarea Statutului şi Regulamentelor FR Sambo, 
pentru punerea în practică la nivel teritorial, a strategiei naţionale de 
dezvoltare a ramuri de sport Sambo elaborată de FR Sambo, precum şi 
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~0f/ planurilor şi programelor proprii de formare şi afirmare a sportivilor care 
>~•.,, practică ramura sportivă sambo şi de organizare a activităţii proprii la 

nivel local. 
b) sprijină iniţiativele de înfiinţare de noi secţii de sambo, de organizare a 

unor activităţi şi competiţii locale, în mod deosebit pentru copii şi juniori, 
organizând acţiuni de selecţie; 

c) pe baza împuterniciri date de FR Sambo, asigură îndrumarea şi controlul 
structurilor sportive cu secţii de sambo care îşi desfăşoară activitatea la 
nivelul local, urmăreşte şi contribuie la aplicarea în practică a normelor 
tehnico-metodice şi cerinţelor privind selecţia şi pregătirea sportivilor 
precum şi a celor ce vizează activitatea competiţională; 

d) contribuie la buna organizare a competiţiilor din calendarul sportiv intern şi 
internaţional, desfăşurate pe raza lor de competenţă; 

e) urmăresc şi sprijină buna pregătire a tinerelor talente în ramura sportivă 
sambo de perspectivă, precum şi promovarea acestora la eşaloanele 
superioare sau /şi la loturile naţionale; 

f) acţionează pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea 
spiritului de sportivitate şi a toleranţei în întreaga activitate la nivel local; 

g) promovează, împreună cu structurile sportive afiliate, acţiunile de 
prevenire şi combatere a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor 
neregulamentare de influenţare a rezultatelor sportive; 

h) acţionează, în colaborare cu factorii responsabili, pentru atragerea unor 
sponsori şi susţinători în scopul creşterii surselor de venituri; 

i) desfăşoară activităţi de informare şi promovare prin mijloacele mass
media a performanţelor obţinute de sportivi, elaborează şi difuzează 
materiale documentare, de informare şi propagandă, vizând atingerea 
scopului propus; 

j) se preocupă de asigurarea necesarului de resurse umane, de formarea, 
perfecţionarea şi valorificarea potenţialului din acest domeniu în vederea 
atingerii scopului propus; 

k) _sprijină iniţiativele structurilor sportive, sau a altor factori meniţi să 
,contribuie la dezvoltarea, organizarea, desfăşurarea activităţilor pe care şi 
le propune pe raza de competenţă teritorială; 

I) structurile sportive neconstituite conform legislaţiei în vigoare nu au drept 
de participare la competiţiile organizate ta nivel teritorial de asociaţii; 

m) prezintă anual un raport FR Sambo de activitate pe care a desfăşurato în 
teritoriul de competenţă. 

Art. 77. Organele de conducere ale Asociaţiilor Judeţene şi a Municipiului 
Bucureşti sunt: 

c) Adunarea Generală; 
d) Consiliul Director; 
e) Comisia de cenzori. 

Art. 78. Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei Judeţene şi 
a Municipiului Bucureşti alcătuită din totalitatea structurilor sportive afiliate 
conform legislaţiei şi are următoarele competenţe: 

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei; 
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,::,r?"7'.-;-6) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 
- c) alege şi revocă membri consiliului director, conform prevederilor propriului 

statut şi al leg islaţiei în vigoare; 
d) alege şi revocă cenzorul; 
e) hotărăşte asupra modificărilor / completării actului constitutiv şi a 

statutului; 
f) procedează la dizolvarea şi lichidarea asociaţie i judeţene/ municipiului 

Bucureşti precum şi la stabilirea destinaţiei bunurilor cu respectarea 
dispoziţi ilor legale. 

g) analizează activitatea asociaţiei şi a organelor acesteia; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statutul propriu, Statutul FR 

Sambo şi de lege. 
Art. 79. Consiliu Director al asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti 
are următoarele atribuţii principale: 

a) prezintă adunării generale rapoaiie de activitate, execuţia bugetară, 
b ilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul 
programelor asociaţiei judeţene , calendarul acţiunilor; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei judeţene; 
c) aprobă organizarea şi politica de personal a asociaţiei judeţene; 
d) elaborează regulamentul intern al asociaţiei judeţene; 
e) poate dispune acordarea de premii, gratificaţii ş i alte asemenea în 

limita disponibilităţilor; 
f) mandatează persoane pentru a reprezenta asociaţia judeţeană în 

relaţiile cu persoane fizice şi/ sau juridice; 
g) hotărăşte, în condiţiile legi, înfiinţarea unor entităţi economice ale 

căror activităţi să contribuie exclusiv la dezvoltarea asociaţiei 
judeţene; 

h) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea genera lă a 
asociaţiei judeţene sau reieşite din puterea delegată de FR Sambo. 

Art. 80. Comisia de cenzori efectuează controlul financiar intern al asociaţiei 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, având următoarele competenţe: 

i a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei 
judeţene; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale ale asociaţie i 
judeţene; 

c) îndepiineşte orice alte atribuţi i stabilite de adunarea generală a 
asociaţiei judeţene cu respectarea dispoziţiilor legale în materie; 

d) cenzorul poate participa la şedinţele Consiliu!ui Director fără drept 
de vot. 

CAPITOLUL X 
FINANŢAREA FR Sambo 
Art. 81 . Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale, necesare activităţi i, FR 
Sambo poate deţine în proprietate, coproprietate,în administrare directă în 
folosinţă şi / sau prin închiriere, săli de joc şi antrenament, instalaţii, cantine, 
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,n1c~~ţii de cazare, precum şi alte dotări logistice şi materiale necesare specifice 
- -profilului ramurii de sport sambo. 

Art. 82. (1) Veniturile, indiferenî de sursa lor, cheltuielile de orice natură ale FR 
Sambo sunt cuprinse în bugetul anual propriu. 
(2) Administrarea bugetului de venituri şi cheltuieli se efectuează: 

a) potrivit competenţelor stabilite în Statut şi Regulament pentru veniturile 
proprii; 

b) în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru 
alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetul local, acordate de organele 
administraţie i publice centrale ş i locaie structurilor sportive de drept public 
precum şi pentru veniturile proprii ale acestora. 

(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri: 
a) venituri proprii precum şi sume destinate finanţării unor programe sportive 

de utilitate publică; 
b) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru 

finanţarea pe bază de pmgrame a structurilor sportive de drept privat, fără 
scop lucrativ; 

c) alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, acordate structurilor 
sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale sau 
!ocale. 

(4) Sursele de finanţare provin din: 
a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii ş1 mscrise în 

contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi / sau 
locale, după caz, potrivit prevederilor art. 51 din prezentul statut; 

b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi 
obiectul de activitate al federaţiei; 

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de FR Sambo; 
d) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentuiui statut, 

regulamentelor şi normelor proprii; 
e) 1:lonaţii şi sponsorizări; 
f) dobânzile şi dividendele obţinute prin plasarea disponibilităţilor realizate; 
g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole; 
h) veniturile obţinute prin valorificarea bunurilor aflate în patrimoniu! 

acestora; 
i) venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive; 
j) chirie baze sportive; 
k) sume rămase din exerciţiul ·financiar precedent; 
I) alte venituri în condiţiile legii. 

(5) Principalele cheltuieli pot fi: 
e) Cheltuieli de salarizare; 
f) Indemnizaţii, prime, premii; 
g) Organizarea de competiţii şi manifestări sportive; 
h) Procurări de materiale şi dotaţii; 
i) Chirii.comisioane, speze bancare; 
j) Cazare, masă,transport, diurnă pentru cantonamente şi competiţii; 
k) Utilităţi; 
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Art. 83. 

I) Rechizite, imprimate, birotică; 
m) Investiţii; 
n) Publicaţii; 

o) Cotizaţii, taxe la forurile internaţionale; 
p) Alte cheltuieli de funcţionare. 

(1) FR Sambo, ca persoană juridică fără scop patrimonial, de utilitate publică 
poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din 
patrimoniul statului şi al unităţilor administrative - teritoriale. 

(2) FR Sambo poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul loturilor 
naţionale care se deplasează în ţară şi peste hotare la competiţii , precum 
şi al reprezentanţilor federaţiei participanţi la reuniunile internaţionale. 

(3) FR Sambo poate asigura servicii de cazare şi de pregătire şi servire a 
hranei pentru sportivi. 

(4) Dobândirea mijloacelor financiare şi materiale ale federaţiei, precum şi 
administrarea acestora se face în condiţiile legii. 

(5) FR Sambo se supune verificărilor financiare potrivit legilor şi statutului 
propriu. 

(6) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti pe personal se stabilesc în 
limitele bugetului de venituri şi cheltuieli. Biroul Federal poate dispune 
plata de prime, premii şi gratificaţii din disponibilităţile existente. 

CAPITOLUL Xl 
STATUTUL DISCIPLINAR 
Art. 84. Răspunderea disciplinară reprezintă ansamblul de norme legale privind 
sancţionarea faptelor de încălcare cu vinovăţie, de către orice persoană fizică 
sau juridică a unor reguli sau norme de conduită, care asigură desfăşurarea în 
condiţii de eficienţă a procesului de activitate în ramura sportivă sambo, reguli 
acceptate şi asumate prin chiar actul afilierii la FR Sambo. 
Astfel de fapte sunt: 

a) nerespectarea şi abaterile de la Statutuli, regulamentele, normele, 
hotărârile RF Sambo; 

b) neluarea măsurilor pentru prevenirea violenţei fizice exercitată în 
timpul pregătirii sportive, în competiţii, în orice loc în care se 
practică sportul; 

c) nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate în locurile în 
care se desfăşoară acţiuni sportive de sambo; 

d) prevenirea ieşirilor necontrolate şi manifestărilor agresive ale 
practicanţilor de sambo - sportivi, antrenori, alţi tehnicieni; 

e) neluarea măsurilor anti-doping pentru eliminarea dopajului, 
sustragerea de la controlul doping, nerespectarea normelor tehnice 
privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, privind toate 
persoanele care se dovedesc a fi implicate în cazuri de dopaj; 

f) nerespectarea obligaţiilor statutare asumate faţă de FR Sambo; 
g) afilierea la organisme internaţionale fără avizul FR Sambo; 
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h) organizarea de competiţii interne şi internaţionale fără avizul FR 
Sambo; 

i) participarea sportivilor legitimaţi !a competiţii interne şi 
internaţionale fără aprobarea prealabilă scrisă a FR Sambo; 

j) declaraţii publice ale conducătoriior, tehnicienilor, arbitrilor sau 
sportivilor, care pot conduce la acie de violenţă; 

k) declaraţii publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau 
sportivilor care pot prejudicia imaginea FR Sambo; 

I) absenţa nejustificată de la competiţii şi de la a !te acţiuni în cazul 
convocărilor la lotul naţional; 

m) participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea 
nejustificată din orice competiţie; 

n) orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comisiei de disciplină 
a FR Sambo prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
acesteia. 

Art. 85. (1 )Autoritatea disciplinară în cadrul FR Sambo se exercită pe deplin şi 
legitim în conformitate cu prevederile Statutului şi regulamentelor FR Sambo, 
precum şi Statutului şi regulamentele FIAS. 
(2) Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin: 

a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător domeniilor 
respective, gradual, în funcţie de gravitatea faptelor; 

b) diferenţierea gradată a faptelor, excluderea posibilităţii dublei 
sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în 
aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte 
săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză; 

c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează 
răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau 
suspendarea sancţiunii; 

d) competenţele privind cercetarea faptelor, determinarea şi ap!icarea 
sancţiunii; 

e) garantarea faptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva 
sancţiunilor aplicate. 

Art. 86. (1 )Sancţiunile care pot fi date pentru nerespectarea Statutului, 
regulamentelor FR Sambo, normelor şi hotărârilor Adunării Generale sau al 
Biroului Federa! sunt: 

(2) Pentru structurile sportive - persoane juridice afiliate: 
a) avertisment; 
b) vot de blam; 
c) penalitate; 
d) anularea unor rezultate sportive; 
e) suspendarea temporară din activitatea competiţională internă şi / sau 

internaţională ; 

f) suspendarea dreptului de membru afiliat; 
g) excluderea din FR Sambo. 
(3) Pentru persoane fizice: 
a) avertisment; 
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c) penalitate; 
d) suspendarea temporară din activitatea competiţională internă şi / sau 

internaţiona lă , ori, după caz din activitatea federală. 
(4) Competenţele privind investigarea faptelor, determinarea abaterilor ş i 
apl icarea sancţiun i lor prevăzute la alin.(2) revin: 
a) Biroului Federal, cu titlu provizoriu; 
b) Adunarea Generală, cu titlu definitiv. 
(5) Competenţele privind investigarea faptelor, determinarea abaterilor şi 
aplicarea sancţi un il or prevăzute la alin .(3) revin: 
a) în primă instanţă, Comisiei de discip lin ă a FR Sambo; 
b) Comisia de apel a FR Sambo, prin apelul împotriva hotărârilor pronunţate 

în primă instanţă de Comisia de disciplină; 
c) Comisiei Naţiona le de Disciplină Sportivă, care va soluţiona recursul 

formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate, prin epuizarea căilor 
de atac, de comisiile interne de disciplină. 

Art. 87. Pentru litigiile de altă natură decât discip lin ară competenţele revin: 
a) În prima instanţă, comisii lor de specialitate ale FR Sambo; 
b) Biroului Federal al FR Sambo care va soluţiona recursul formulat 

împotriva hotărâ ri l o r definitive pronunţate de comisiile de specialitate FR 
Sambo. 

CAPITOLUL XII 
DIZOLVAREA Ş I LICHIDAREA FR Sambo 
A. DIZOLVAREA 
Art. 88. De drept prin: 

(1) realizarea sau, după caz, imposibilitatea real izării scopului pentru care a 
fost constituită , dacă în termen de 3 luni de la constituirea unui astfel de 
fapte nu se produce schimbarea acestu i scop; 

(2) imposibilitatea constituirii adună rii generale sau a constituirii Consiliului 
director în conformitate cu statutul asociaţiei , dacă această situaţie 
durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului , Adunarea 
Genera lă sau, după caz, Consil iul director trebuia constitu it; 

(3) reducerea numărului de asociaţi sub limita stab i l ită de lege, dacă acesta 
nu a fost completat timp de trei luni. 

Art. 89. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricăre i persoane interesate, 
atunci când: 

(1) scopu l sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ord ini i 
publice ; 

(2) realizarea scopului este urmărirea prin mijloace ilicite sau contrare ordini i 
publice; 

(3) urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
(4) a devenit insolvabilă; 

(5) nu mai obţine autorizaţiile preaiabile necesare, potrivit legii; 
Art. 90. Prin hotărârea Adunării Generale; 
B. LICHIDAREA 
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(1) În cazul dizolvării asociatiei , lichidatorii se numesc de instanţa 

judecătorească sau de Adunarea generală , după caz. 
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează . 
(3) Lichidatorii, la intrare în funcţie , efectuează inventarul şi încheie bi lanţu l 

care sa constatat situaţia exactă a activului şi pasivului. 
(4) Ei sunt obl ig aţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale 

asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiuni le lichidării, în ordinea 
datei acestora. 

(5) Lichidatorii îş i îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului / comisiei de 
cenzori. 

Art. 92 
(1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile jurid ice în curs, să 

încaseze creanţe le , să plătească creditorii, iar dacă numărul nu este 
suficient, să transfere şi restui activului în bani , procedând la vânzarea 
prin l icitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. 

(2) Lichidatorii pot real iza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare 
finanţării celor aflaţi în curs de derulare. 

Art. 93 
(1) ln cazul d izolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot 

transmite către persoane fizice. 
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau 

de drept public cu scop identic sau asemănător. 
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit 

să transmită bunurile în conditiile alineatului (2), ele se atribuie de insta nţa 
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal, dacă 
prin aceasta nu s-a stabi lit o dată ulterioa ră . 

Art. 94. Lichidatorii încheie operaţiunea şi remit celor în drept contul gestiunii 
numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei . 
Art. 95. După terminarea lichidării, tichidatorii sunt obl igaţi ca în termen de două 
luni să depună bilanţul, registru jurnal şi un memorandum, să declare 
operaţiun ile de lichidare la Registrul asociaţiilo r ş i fundaţiilo r al judecătorie i în a 
cărei c i rcumscripţie teritorială îş i are sediul asociaţia ş i să îndeplinească toate 
proceduri le de publicare şi radiere din acest registru. 
Art. 96. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se 
înregistrează nici o contestare, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar 
lichidatori i, cu autorizarea judecăto rie i, vor permite celor în drept bunurile şi 
sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi 
ale lichidării, după acesta fiind consideraţi descărcaţi. 

Art. 97 
(1 ) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul 

asociaţiilor. 

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, 
prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 
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ANEXA 1 LA STATUTUL FEDERATIEI ROMANE DE SAMBO 

F.R.Sambo are emblema, stampila si culori proprii, aprobate de catre 
Adunarea Generala a F.R.Sambo: 
Emblema: 

SA BO 

Stampila: 

Culorile: albastru ciele, galbel, rosu, roz 

C\. ,~ \ \ 
Avocat ~\o\'-' \- C v '-' c.• 

în cun!orm1tate cu dispoziţiile a~icoluluj ~ alin_. (1) !it. c) 
din Legea nr_ 51 /1995 atest dala, idenlltatea părţilor ş1 conţinutul 
prezentului act. V:> J')\\ 
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lS "''tAPITOLUL XIII 
Dispoziţii Finale 
Art. 98. (1) FR Sambo deţine exclusivitatea: 

a) dreptul asupra imagini de grup sau individuale, statice ş1 m mişcare a 
jucătorilor în echipamentul de reprezentare, când participă la competiţii în 
numele lotului naţional; 

b) drepturile de folosinţă asupra siglei (emblemei proprii); 
c) drepturile de reclamă, publicitate şi televiziune la competiţiile pe care le 

organizează sau la care participă, după caz; 
(2) Drepturile menţionate la alin.(1) pot fi cesionate de federaţie, în condiţiile legii. 

· ... d -r 11 a f i~ 5arnoo 1ec d1... în 1< ate „ a:.. i " 1t rr _ 7 1 

u espectarea regulamentE·!o.- FIAS,FE:S (la care este afiliată d .. 
ţ11 o lega1e în vigoare. 

_; J1;;. 11 s.i "l uDHba1 

Art. 100. Pievederile prezentului statut se completează de drept cu dispoziţiile 
legilor în vigoare. 
Art. 101. Orice modificare I completare a prezentului Statut se va opera cu 
aprobarea Adunări Generale, printr-un act adiţional autentificat, avizat de ANST 
şi obţinerea unei hotărâri judecătoreşti (definitivă şi irevocabilă) de punere în 
aplicare a modificărilor I completărilor, în condiţiile legii şi a prevederilor 
prezentului Statut. 
Art. 102. (1) Membrii afiliaţi sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate 
de organele FR Sambo competente care, în concordanţă cu prezentul statut, 
sunt obligatorii. 
(2)Membrii afiliaii au obligaţia să adopte măsuri necesare pentru a se asigura că 
oficialii şi sportivii se conformează principiului enunţat la al in.1). 
Art.103 

(1) ANST are dreptul de supraveghere şi control asupra FR Sambo conform 
competenţelor date de lege. 

(2) Delegatul ANST are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor 
structurii de conducere care contravin actului constitutiv şi statutului, 
contractelor încheiate cu ANST, legilor, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale. 

(3) Delegatul ANST part icipă ce vot consultativ la şedinţele structuri lor şi 
organelor de conducere ş i administrare. 

Art.104 

(1) Prezentu! statut a fost adoptat în şedinţa Adunării Generale din data de 
08.08.2011 

(2) ANEX.~ 1 la Statut face parte integranta din prezentul Statut. 
(3) Prezentul statut intră în vigoare după îndeplinirea procedurilor legale 

prevăzute pentru modificarea statutului şi actului constitutiv . 
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