STATUTUL
FEDERATIEI ROMANE DE GIMNASTICA

CAPITULUL I
DENUMIRE, COMPONENTA, FORMA JURIDICA, SCOP, DURATA DE
FUNCTIONARE, PATRIMONIU INITIAL, SEDIU SI INSEMNE
Articolul 1. Federatia Romana de Gimnastica este o structura sportiva de interes
national, singura autorizata sa desfasoare, sa organizeze si sa controloze activitatea de
gimnastica, conform Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000.
Articolul 2 (1). Federatia Romana de Gimnastica este persoana juridica de drept privat,
de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, fiind
continuitoarea de drept a celei reorganizate care a functionat in subordinea Ministerului
Tineretului si Sportului.
(2). Personalitatea juridica a Federatiei Romane de Gimnastica este dobandita
conform legii.
Articolul 3. Federatia Romana de Gimnastica este constituita prin asocierea cluburilor si
asociatiilor judetene de gimnastica si a municipiului Bucuresti, afilitate si recunoscute de catre
aceasta.
Articolul 4. Durata de functionare a Federatiei Romane de Gimnastica este
nedeterminata.
Articolul 5 (1). La data adoptarii prezentului statut, patrimoniul Federatiei Romane de
Gimnastica este constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiecte de inventar, mijloace materiale
si banesti specificate in anexe, care fac parte integranta din prezentul statut.
(2). Sediul Federatiei Romane de Gimnastica este in Bucuresti, str. Vasile Conta
nr.
16,
sector
2.
(3). Prin hotararea Adunarii Generale a Federatiei Romane de Gimnastica sediul
poate fi transferat intr-un alt loc.
Articolul 6. Federatia Romana de Gimnastica are emblema si stampila proprii, aprobate
de Adunarea Generala, cont in banca in lei si devize liber convertibile. {nsemnele FRG,
emblema si stampila nu pot fi utilizate decat cu aprobarea scrisa a FRG.
CAPITOLUL II
RELATIILE CU FEDERATIA INTERNATIONALA DE GIMNASTICA (FIG) SI
UNIUNEA EUROPEANA DE GIMNASTICA (UEG)
Articolul 7 (1). Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a luat fiinta in anul 1906, este
afiliata din anul 1907 la FIG si din anul 1987 la UEG, fiind recunoscuta de catre acestea.

(2). Statutele si regulamentele FIG si UEG sunt obligatorii pentru Federatia
Romana de Gimnastica si pentru membrii sai afiliati.
Articolul 8. Federatia Romana de Gimnastica stabileste si intretine relatii cu federatiile
similare din alte tari. Comitetul Executiv poate decide asupra participarii FRG la alte asociatii si
organizatii.
CAPITOLUL III
RELATIILE CU AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT
Articolul 9. Agentia Nationala pentru Sport exercita supravegherea si controlul asupra
Federatiei Romane de Gimnastica, in conformitate cu prevederile legii nr. 69/2000 si a
Regulamentului de aplicare al acesteia.
Articolul 10. Participarea echipelor reprezentative de gimnastica la Campionatele
Mondiale si Europene se va face cu autorizarea Agentiei Nationale pentru Sport.
Articolul 11 Organizarea si desfasurarea pe teritoriul Romaniei a Campionatelor Mondiale,
Europene si regionale se va face cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport.
Articolul 12 Federatia Romana de Gimnastica colaboreaza cu Comitetul Olimpic si Sportiv
Roman in realizarea programelor privind selectia si participarea la Jocurile Olimpice
CAPITOLUL IV
SCOP SI OBIECTIVE
Articolul 13 (1). Obiectul de activitate al Federatiei Romane de Gimnastica il constituie
organizarea si controlul asupra practicarii gimnasticii pe teritoriul Romaniei, la toate nivelurile si
prin toate mijloacele pe care le considera necesare.
(2) In acest sens, principalele obiective ale Federatiei Romane de Gimnastica
sunt:
a) Dezvoltarea si promovarea practicarii gimnasticii pe teritoriul Romaniei in
toate formele sale , fara nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de
nationalitate,
sex
sau
varsta;
b) Sa organizeze, conduca si sa controleze activitatea de gimnastica pe plan
national;
c) Dezvoltarea unor legaturi permanente intre federatie si asociatiile judetene,
cluburile sportive cu sectii de gimnastica, bazate pe autonomie, transparenta si loialitate;
d) Elaboreaza si organizeaza sistemul competitional national, sistemul national
de selectie, formare, pregatire si perfectionare a sportivilor, in concordanta cu nivelul
international
al
gimnasticii;
e)
Promovarea spiritului de fair-play si interzicerea folosirii substantelor
dopante
in
activitatea
de
gimnastica;
f)
Perfectionarea nivelului de calificare a antrenorilor, arbitrilor si a altor

tehnicieni,

in
concordanta
cu
nevoile
activitatii
de
gimnastica;
g)
Atragerea si implicarea cercetarii stiintifice si a medicinii sportive in
obiectivizarea procesului de pregatire a gimnastilor, inclusiv al celor din loturile nationale
h)
Dezvoltarea bazei materiale de interes national destinata practicarii
gimnasticii;
i)
Reprezentarea si promovarea intereselor gimnasticii romanesti pe plan
intern si international;
CAPITOLUL V
ATRIBUTII
Articolul 14. Federatia Romana de Gimnastica organizeaza activitatea de gimnastica din
Romania, precum si propria sa activitate, in temeiul prezentului statut si in baza regulamentelor,
normelor si hotararilor adoptate de organele sale, potrivit competentelor stabilite de prezentul
statut.
Articolul 15. În scopul realizarii obiectivelor sale, Federatia Romana de Gimnastica
indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) Elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a gimnasticii, norme, cerinte si
baremuri si controleaza aplicarea acestora de catre membrii afiliati;
b)
Organizeaza activitatile si competitiile oficiale de gimnastica la nivel
national, in baza regulamentelor si normelor adoptate potrivit prezentului statut si omologheaza
rezultatele acestora;
c) Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor de gimnastica
privind formarea, perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora pe baza unui regulament
propriu de functionare si al regulamentelor FIG;
d) Elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor
din cadrul reprezentativelor nationale de gimnastica la competitiile internationale;
e) Organizeaza sau tuteleaza competitiile internationale oficiale de gimnastica
care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport;
f)
Colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Sport, cu Ministerul Educatiei si
Cercetarii si/sau cu institutii din structura acestora pentru formarea si perfectionarea
specialistilor din domeniul gimnasticii;
g)
{ntreprinde masuri pentru prevenirea, controlul si sanctionarea folosirii substantelor
interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica
a sportivilor, precum si masuri pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea
spiritului fair-play si a tolerantei in activitatea de pregatire si competitii;

h) Colaboreaza cu Institutul National de Cercetare pentru Sport si Institutul
National de Medicina Sportiva pentru sporirea capacitatii de cuprindere si asigurare a asistentei
medico-stiintifice la nivelul cluburilor si a loturilor nationale, precum si pentru modernizarea
metodelor de antrenament;
i)
Administreaza si gestioneaza mijloacele materiale si financiare aflate in
patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale, precum si ale statutului, regulamentelor si
normelor proprii;
j)
Asigura mijloace financiare si materiale prin efort propriu, din activitati
nepatrimoniale sau din activitati economice directe, realizate in legatura cu scopul si obiectul de
activitate al federatiei, organizate in unitati proprii cu/sau fara personalitate juridica;
k)

Elaboreaza si editeaza publicatii proprii privind activitatea de gimnastica;

l)
Reprezinta, sustine si apara interesele FRG pe plan intern, in relatiile cu
Agentia Nationala pentru Sport, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, autoritatile adminstratiei
publice centrale si locale, cu alte institutii si organizatii, precum si pe plan international, in
relatiile cu FIG, UEG, federatiile nationale din alte tari sau alte foruri sportive internationale cu
implicatii in domeniul gimnasticii.
CAPITOLUL VI
MEMBRII AFILIATI, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA
Articolul 16 (1). Conform dispozitiilor legii nr. 69/2000 la Federatia Romana de
Gimnastica se pot afilia numai structuri sportive cu personalitate juridica, legal constituite si
recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive de drept public sau privat, asociatiile judetene de
gimnastica si a municipiului Bucuresti.
(2). Asociatiile sportive constituite ca structuri sportive cu sau fara personalitate
juridica, potrivit legislatiei in vigoare si oficial recunoscute, se pot afilia la asociatia de
gimnastica din judetul respectiv sau a municipiului Bucuresti, legal constituita, recunoscuta si
afiliata la Federatia Romana de Gimnastica.
(3). Afilierea structurilor sportive mentionate la alin. (1) si (2), la Federatia
Romana de Gimnastica si respectiv la asociatiile judetene de gimnastica sau a municipiului
Bucuresti se poate face numai dupa ce le este recunoscuta oficial calitatea de structura sportiva,
ca urmare a inscrierii in Registrul sportiv tinut de catre Agentia Nationala pentru Sport si primirii
numarului de identificare si a Certificatului de identitate sportiva, in conformitate cu Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.
Articolul 17 (1). Un club sau o asociatie judeteana de gimnastica care doreste sa devina
membru al Federatiei Romane de Gimnastica trebuie sa adreseze o cerere scrisa catre federatie,
prin care solicita afilierea si se obliga sa respecte statutul, regulamentele, normele si hotararile
(deciziile) acesteia.

(2) În sensul prevederilor de la alin. (1), cererea de afiliere trebuie completata de
catre solicitanti cu datele mai jos mentionate:
a)

numarul de identificare al structurii sportive;

b)

numarul si data emiterii Certificatului de identitate sportiva;

c)

denumirea structurii sportive;

d)

sediul, telefon, fax, culorile clubului;

e)

componenta nominala a organului de conducere/administrativ;

f)
reprezentanti legali/persoane imputernicite sa-i angajeze interesele, nominal
si cu specimene de semnaturi;
g)

data completarii, semnatura, stampila

(3) La cererea de afiliere se ataseaza urmatoarele inscrisuri doveditoare:
1. În cazul structurilor juridice de drept privat:
a)

actul constituirii si statutul, autentificate;

b) copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordarea a
personalitatii juridice;
c)

copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;

d)
copie legalizata dupa Certificatul de inscriere in Registrul national al
persoanelor juridice fara scop patrimonial, in cazul structurilor sportive persoane juridice fara
scop patrimonial;
e) copie legalizata dupa Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in
cazul structurilor sportive organizate ca societati comerciale pe actiuni;
f)

dovada sediu;

g)

dovada patrimoniu.

B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:
a)

actul de dispozitie prin care au fost infiintate si/sau organizate, autentificat ;

b) actul de dispozitie prin care este aprobat regulamentul de organizare si
functionare, autentificat;

c)

copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;

d)

dovada sediu;

e)

dovada patrimoniu.

C. În cazul unitatiilor de invatamant cu program sportiv:
a)

actul de dispozitie prin care au fost infiintate, autentificat;

b) actul de dispozitie, autentificat, prin care se stabileste ca respectiva unitate
de invatamant sa desfasoare, pe langa activitatea de invatamant si activitati de selectie, pregatire
si participare la sistemul competitional national;
c)

copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;

d)

dovada sediului;

e)

dovada patrimoniului.

(4). Statutele proprii ale membrilor afiliati la Federatia Romana de Gimnastica
trebuie sa contina fara exceptie prevederi care sa stipuleze obligatiile mentionate la art. 23 si 59
din prezentul statut.
Articolul 18 (1). Adunarea generala a Federatiei Romane de Gimnastica este competenta
sa decida asupra afilierii (admiterii) membrilor.
(2). Comitetul Executiv, numai in cazuri de forta majora poate hotari
afilierea/admiterea cu titlu provizoriu a unui membru, aceasta hotarare urmand sa fie supusa
aprobarii primei Adunari Generale a Federatiei Romane de Gimnastica, care va decide
afilierea/admiterea definitiva.
(3). Un membru afiliat trebuie sa achite taxa de afiliere si cotizatia anuala, potrivit
art. 52, alin. (1) si (2) din prezentul statut, pentru anul in cursul caruia a fost admis. Plata
cotizatiei trebuie efectuata in termen de 30 de zile de la data admiterii ca membru al Federatiei
Romane de Gimnastica de catre Adunarea Generala, in caz contrar se vor aplica prevederile art.
52, alin. 3 din prezentul statut.
Articolul 19 (1). Schimbarea situatiei juridice a unui membru afiliat, impune obligatia
reafilierii la Federatia Romana de Gimnastica, potrivit procedurilor prevazute in prezentul statut.
(2). Fiecare membru are obligatia sa notifice Federatiei Romane de Gimnastica, in
termen de 15 zile de la data pronuntarii definitive a instantei judecatoresti si Agentiei Nationale
pentru Sport in termen de 30 de zile de la data pronuntarii definitive a instantei judecatoresti,
orice modificare intervenita in actul constitutiv, pentru a fi operata in documentele federatiei,
respectiv in Registrul sportiv.

Articolul 20 (1). La competitiile oficiale organizate sub egida federatiei pot participa
numai membrii afiliati la Federatia Romana de Gimnastica si respectiv la asociatiile judetene sau
a municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2). Pentru participarea la competitiile oficiale nationale si internationale de
gimnastica, cluburile trebuie sa fie afiliate la Federatia Romana de Gimnastica.
Articolul 21 (1). Calitatea de membru afiliat la Federatia Romana de Gimnastica
inceteaza prin:
1.
2.
3.
4.
5.

retragerea din federatie;
dizolvarea membrului afiliat;
excluderea membrului afiliat din federatie;
radierea ca structura sportiva din Registrul sportiv;
dizolvarea Federatiei Romane de Gimnastica;

(2). Excluderea unui membru afiliat din Federatia Romana de Gimnastica se
aproba de catre Adunarea Generala, la propunerea Comitetului Executiv.
Articolul 22. Membrii afiliati ai Federatiei Romane de Gimnastica au urmatoarele
drepturi:
a)

sa exercite competentele care le sunt conferite prin statut;

b) sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, in
limitele lor de competenta si fara a incalca autoritatea Federatiei Romane de Gimnastica;
c) sa participe la competitiile nationale organizate de catre federatie, precum si la
competitiile internationale de gimnastica;
d) sa aiba reprezentanti la Adunarea Generala a Federatiei Romane de Gimnastica si
sa-si exercite dreptul de vot;
e) sa prezinte propuneri Comitetului Executiv si Adunarii Generale, sa initieze proiecte
de hotarari sau sa participe la elaborarea hotararilor, dupa caz;
Articolul 23. Membri afiliati ai Federatiei Romane de Gimnastica au urmatoarele
obligatii:
a)
sa respecte statutul, regulamentele, normele si hotararile federatiei, precum si
principiile de loialitate, coeziune, moralitate si spirit sportiv. Ei trebuie sa-si inscrie aceasta
prevedere in statutele proprii si au obligatia sa vegheze ca sportivii si oficialii lor sa o respecte;
b)

sa conserve si sa respecte scopul si obiectivele propriilor statute si regulamente;

c) sa conserve si sa respecte imaginea si prestigiul Federatiei Romane de Gimnastica,
precum si ale organelor si oficialilor acesteia;
d) sa asigure preluarea obligatiilor pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori,
oficiali) fata de Federatia Romana de Gimnastica;
e) sa garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere, o prevedere
in acest sens trebuind sa fie inclusa in statutul propriu al fiecarui membru afiliat;
f)
sa transmita numai prin intermediul Federatiei Romane de Gimnastica orice gen de
corespondenta adresata FIG si UEG;
g) sa permita controlul dispus de catre Federatia Romana de Gimnastica, in limitele
competentei sale;
h)

sa-si achite integral toate obligatiile fata de Federatia Romana de Gimnastica:

i)
in relatiile lor internationale sectiile, antrenorii si sportivii acestora nu pot angaja
federatia fara acordul scris al acesteia;
j)
sa plateasca asigurarea pentru sportivi la o societate de asigurare (membrii loturilor
nationale vor fi asigurati de catre Federatia Romana de Gimnastica).
CAPITOLUL VII
ORGANELE FEDERATIEI
Articolul 24 (1) Adunarea Generala este organul legislativ al Federatiei Romane de
Gimnastica si in consecinta, autoritatea suprema;
(2) Comitetul Executiv este organul de conducere intre Adunarile Generale.
(3) Biroul Executiv este organul administrativ, de gestiune permanenta al
Federatiei Romane de Gimnastica.
(4) Comisia de Cenzori, desemnata de Adunarea Generala are dreptul de control
financiar intern la Federatia Romana de Gimnastica.
(5) Comitetele Tehnice si comisiile federatiei sunt organisme de specialitate ale
Comitetului Executiv, cu exceptia Comisiilor de Apel si de Cenzori, conform art. 35, lifera f.
Articolul 25 Imputernicitii FRG sunt presedintele si secretarul general.
ADUNAREA GENERALA
Articolul 26 (1) Adunarea Generala poate fi ordinara si extraordinara.

(2) Adunarea Generala ordinara se desfasoara anual.
(3) Adunarea Generala de alegeri are loc la patru ani.
(4) Adunarea Generala extraordinara se convoaca ori de cate ori este necesar.
(5) În principiu, Adunarea Generala poate fi publica, accesul fiind permis pe baza
de invitatii. Persoanele invitate pot fi indepartate din Adunarea Generala, daca majoritatea simpla
a delegatilor cu drept de vot prezenti hotarasc astfel.
Articolul 27 (1) Adunarea Generala se compune din membrii afiliati mentionati in
continuare, care au drept de vot egal, astfel:
un delegat cu drept de vot pentru fiecare club sportiv afiliat la Federatia Romana de
Gimnastica in conditiile legii;
- un delegat cu drept de vot pentru fiecare asociatie judeteana de gimnastica sau a
muncipiului Bucuresti, afiliata la Federatia Roman de Gimnastica in conditiile legii;
(2) Numele delegatiilor trebuie comunicate la secretariatul general al federatiei cu
minimum 5 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale. Acestia se vor prezenta la
Adunarea Generala cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv.
(3) Numai delegatii prezenti si abilitati sa voteze vor putea decide asupra
problematicii supuse la vot.
(4) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv care fac parte dintrun club, nu vor putea reprezenta ca delegati clubul din care fac parte.
(5) Votul prin corespondenta sau prin imputernicire (procura) nu este admis.
(6) Membrii afiliati care nu au participat la competitiile interne timp de 2 ani
consecutiv nu vor avea drept de vot si de a face propuneri Adunarii Generale.
Articolul 28 (1) Convocarea Adunarii Generale ordinare se face in scris de catre
Comitetul Executiv cu cel putin 30 de zile inainte de data cand urmeaza sa se desfasoare.
(2) Convocarea va cuprinde data, ora, locul desfasurarii precum si ordinea de zi a
Adunarii Generale, mentionandu-se explicit problemele de dezbatut.
(3) Pot fi introduse propuneri si cereri in adunarea generala numai de catre
Comitetul Executiv si membrii afiliati, cu conditia ca acestea sa fie inaintate catre secretarul
general al FRG cu cel putin 20 de zile inainte de adunare. Numai acele propuneri si cereri
transmise la timp si incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate in Adunarea Generala.

(4) Adunarea Generala poate, in caz de urgenta, sa se ocupe de problemele
prezentate dupa termenul mentionat, daca acestea nu privesc modificarea sau completarea altor
cereri anterioare cu conditia ca majoritatea absoluta a voturilor exprimate sa hotarasca in acest
sens.
(5) În cadrul Adunarii Generale se stabilesc:
- drepturile de vot;
- persoanele care vor intocmi procesul-verbal oficial, acestea fiind desemnate prin votul
deschis al delegatilor participanti la Adunarea Generala;
- componenta Comisiei de Validare – desemnarea membrilor acesteia, care se va face
prin votul deschis al delegatilor participanti la Adunarea Generala.
Articolul 29 (1) Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata oricand de
catre Comitetul Executiv, prin hotararea majoritatii acestuia ( 50% +1).
(2) Comitetul Executiv trebuie sa convoace Adunarea Generala extraordinara daca 2/3
din membrii afiliati care o compun, conform art. 27, alin. (1), solicita aceasta prin cereri scrise
inaintate la secretariatul general al Federatiei Romane de Gimnastica.
(3) Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata si ca urmare a depunerii unei
motiuni de neincredere semnata de cel putin 2/3 din membrii afiliati care o compun.
(4) Motiunea de neincredere poate fi depusa in cazul unor masuri neregulamentare
adoptate de Comitetul Executiv sau in legatura cu activitatea unor membri ai Federatiei Romane
de Gimnastica.
(5) Membrii Federatiei Romane de Gimnastica nu au drept de vot in cazul ca motiunea de
neincredere este indreptata impotriva lor.
(6) Ordinea de zi a unei Adunari Generale extraordinare va include numai problemele
care au determinat necesitatea convocarii ei. Nici o alta problema, inafara celor incluse pe
ordinea de zi, nu se poate aborda in cadrul unei astfel de adunari.
Articolul 30 (1) Adunarea Generala este statutar constituita si are putere de decizie in
prezenta a 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot desemnati de membrii afiliati sa participe
la aceasta.
(2) Daca la verificarea mandatelor se constata ca Adunarea Generala nu are putere de
decizie si nu dobandeste aceasta competenta in maximum trei ore, ea poate fi reconvocata in ziua
urmatoare, in acelasi loc.
(3) În situatia in care, nici dupa reconvocarea facuta potrivit alin.(2) de mai sus,
Adunarea Generala nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocata in termen de

cel mult 30 zile. {n acest caz, Adunarea Generala se va desfasura si va avea putere de decizie
indiferent de numarul membrilor afiliati prezenti.
(4) Prezidiul Adunarii Generale este format din presedintele federatiei, vicepresedintii si
secretarul general.
(5) Adunarea Generala este condusa de presedintele federatiei care, in deschiderea
Adunarii Generale, trebuie sa prezinte situatia numerica a prezentei delegatilor cu drept de vot.
Articolul 31 (1) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate absoluta (jumatate plus
unul) a voturilor membrilor afiliati prezenti, in afara de cazurile de mai jos, in care este necesara:
a)

o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti, pentru:

-

modificari si completari la Statut;

-

completari la ordinea de zi a adunarii generale;

-

excluderea membrilor afiliati;

-

schimbarea sediului federatiei.

b) o majoritate de 3/4 din numarul total al membrilor afiliati, prezenti si absenti, pentru:
-

schimbarea scopului federatiei;

-

dizolvarea federatiei.

(2) Se vor putea adopta hotarari si cu majoritatea simpla (numarul cel mai mare de
voturi exprimate) a voturilor membrilor prezenti, daca Adunarea Generala decide astfel. {n
aceasta situatie abtinerile la vot nu sunt numarate.
(3) Face exceptie de la prevederile alin. (2) de mai sus Adunarea Generala
desfasurata conform art. 30, alin. (3) din prezentul Statut, in cadrul careia o hotarare valida poate
fi luata numai daca intruneste majoritatea absoluta ( 50% +1) a membrilor afiliati prezenti.
(4) Hotararile se adopta prin vot deschis (prin ridicarea mainii – legitimatie de
vot) sau secret (buletin de vot), in raport de modalitatea aprobata de Adunarea Generala.
(5) Propunerile trebuie sa fie supuse la vot in ordinea in care au fost prezentate.
Daca pentru aceiasi problema sunt mai multe propuneri, ele sunt supuse succesiv votarii, iar
fiecare delegat nu poate vota decat pentru una din aceste propuneri.
(6) Votarea prin vot deschis se poate face si prin apel nominal daca aceasta
procedura este acceptata de Adunarea Generala.

Articolul 32 (1) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Daca pentru o
functie exista un singur candidat, alegerea se poate face si prin vot deschis.
(2) Distribuirea si numararea buletinelor de vot se face de catre Comisia de
validare.
(3) Numarul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de catre presedintele
Comisiei de validare inainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor de vot returnate
este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Daca numarul buletinelor
returnate il depaseste pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat si se va proceda la o alta
votare.
(4) La stabilirea rezultatului votarii se iau in calcul numai buletinele valabile
returnate. Buletinele necompletate si buletinele anulate nu intra in calcul.
Articolul 33 (1) Presedintele FRG si separat vicepresedintii sunt desemnati direct prin vot
de catre Adunarea Generala ordinara de alegeri a Federatiei Romane de Gimnastica.
(2) Ceilalti membri ai Comitetului Executiv sunt desemnati prin alegeri, in
ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute pana la completarea numarului de locuri
stabilite, tinand cont de prevederile art. 37, alin. (3), (4) si (5). {n caz de egalitate pentru ultimul
loc, se vor organiza scrutine succesive, pana la eliminarea acesteia si desemnarea persoanei
alese.
(3) În vederea alegerilor structurile afiliate vor depune candidaturi la secretariatul
FRG pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si membrii in Comitetul Executiv, cu cel putin
15 zile inainte de data la care a fost convocata Adunarea Generala. O structura afiliata poate
prezenta propuneri pentru una sau toate functiile mentionate. Toate candidaturile trebuie insotite
de angajamentul scris al structurilor afiliate privind suportarea cheltuielilor de participare la
sedintele Comitetului Executiv (art. 38.1)
(4) În Adunarea Generala nu se admite depunerea de noi candidaturi.
(5) Candidatii propusi pentru functia de presedinte trebuie sa fie cetateni romani,
cu domiciliul stabil in Romania, personalitati cu notorietate pe plan intern si/sau international in
activitatea de gimnastica. Acestia trebuie sa aiba studii superioare, experienta manageriala de
minimum 5 ani si sa cunoasca cel putin o limba straina, de preferinta una dintre limbile oficiale
ale FIG. Cu minimum 15 zile inaintea de Adunarea Generala candidatii propusi trebuie sa
prezinte la secretariatul federatiei programe scrise cu principalele obiective pe care si le propun a
fi realizate in perioada mandatului lor, precum si un curriculum vitae.
(6) Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor federatiei se face cu majoritate
absoluta (jumatate plus unu) a voturilor valide exprimate. {n situatia in care, dupa primul tur de
scrutin, nici un candidat nu obtine majoritatea absoluta, se va organiza al doilea tur de scrutin.

(7) Dupa al doilea tur de scrutin, daca nici unul dintre candidatii la functiile
respective nu intruneste majoritatea absoluta a voturilor exprimate, desemnarea acestora se va
face in ordine descrescatoare a numarului de voturi validate (majoritate simpla). {n caz de
egalitate de voturi, se vor organiza scrutine succesive pana la eliminarea acesteia.
(8) Toti candidatii trebuie sa fie prezenti la Adunarea Generala. Mentinerea pe
lista a candidatilor in lipsa poate fi acceptata, in cazuri intemeiate, numai de catre Adunarea
Generala cu 2/3 voturi.
(9) Validarea candidatiilor se va face de catre Comitetul Executiv, cu cel putin 5
zile inaintea Adunarii Generale, in baza prevederilor statutului. {n situatia unui candidat propus
la mai multe functii, el trebuie sa opteze numai pentru una din functiile pentru care a fost propus.
Articolul 34 (1) Adunarea Generala poate acorda prin vot deschis calitatea de Presedinte
de onoare, vicepresedinte de onoare sau membru de onoare unor persoane cu contributii meritorii
in gimnastica romaneasca sau in activitatea federatiei.
(2) Nominalizarile in acest sens vor fi facute de catre Comitetul Executiv.
(3) Presedintele de onoare, vicepresedintele de onoare precum si membrii de
onoare sunt autorizati sa participe la Adunarea Generala si sa ia parte la discutii dar fara drept de
vot.
(4) Presedintele de onoare este autorizat sa participe si la sedintele Comitetului
Executiv, in conditiile prevazute de alin. (3) de mai sus.
Articolul 35 (1) Adunarea Generala este imputernicita sa ia hotarari in orice problema a
FRG.
(2) Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a)
acestuia;

aproba statutul Federatiei Romane de Gimnastica, modificarile si/sau completarile

b)
aproba programele strategice privind activitatea de gimnastica din Romania,
elaborate pe perioade de 4 ani;
c)

aproba planurile anuale de activitate;

d)

aproba sistemul competitional national, precum si modificarile acestuia;

e)
Executiv;

alege presedintele federatiei, vicepresedintii, ceilalti membrii ai Comitetului

f)
alege Comisia de Cenzori si Comisia de Apel si aproba regulamentul intern de
functionare al acestora;

g)
aproba raportul privind activitatea Comitetului Executiv, bilantul contabil si
descarcarea de gestiune si raportul Comisiei de Cenzori;
h)

aproba procesul-verbal oficial al Adunarii Generale precedente;

i)
decide, in ultima instanta, asupra afilierii, suspendarii si excluderii membrilor
federatiei, potrivit prevederilor prezentului statut;
j)

hotaraste in legatura cu dizolvarea federatiei si lichidarea patrimoniului, conform

legii;
k)

indeplineste orice alte atributii, in conformitate cu prevederile prezentului statut.

(3) Procesul-verbal al Adunarii Generale, semnat de persoanele desemnate sa-l
intocmeasca sau sa-l verifice, se pastreaza la secretariatul general al federatiei.
(4) Hotararile Adunarii Generale devin obligatorii si operante pentru federatie in
termen de pana la 15 zile de la data adoptarii lor.
(5) În cazuri speciale, Adunarea Generala poate decide ca hotararile sa intre in
vigoare la date diferite.
Articolul 36 Cheltuielile de participare la Adunarea Generala(transport, cazare, diurna)
sunt suportate de:
a)
FRG pentru membrii Comitetului Executiv, Comitetelor Tehnice, comisiilor
federatiei si membrii de onoare;
b)

Asociatiile judetene si cluburile afiliate pentru delegatii lor.
COMITETUL EXECUTIV

Articolul 37 (1) Comitetul Executiv se compune din 15 persoane, dupa cum urmeaza:
-

presedinte;

-

2 vicepresedinti;

antrenori;

7 membri propusi de cluburi si asociatii judetene, din care maximum 4 pot fi

4 membri nominalizati conform statutului, respectiv secretarul general si directorii
tehnici ai FRG (cate unul de disciplina);
-

1 reprezentant al sportivilor, desemnat de catre Comitetul Executiv.

(2) Presedintele se alege potrivit art. 31 si 32 din prezentul statut si are mandat pe
o perioada de patru ani.
(3) Vicepresedintii si membrii Comitetului Executiv vor fi desemnati prin alegeri,
cu un mandat de patru ani.
(4) Secretarul general si directorii tehnici sunt membri de drept ai Comitetului
Executiv.
(5) Daca presedintele isi inceteaza activitatea sau nu-si mai poate exercita
atributiile, acestea sunt preluate de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de catre Comitetul
Executiv, pana cel mult la Adunarea Generala urmatoare. {n acest caz, Adunarea Generala va
alege un nou presedinte, urmandu-se procedura de la art. 31 si 32 din prezentul statut.
(6) Pot fi membri ai Comitetului Executiv persoane majore de cetatenie romana
care beneficiaza de toate drepturile civile si politice si care dovedesc pricepere si atasament
pentru activitatea de gimnastica – reprezentanti ai cluburilor si asociatiilor judetene si ai
municipiului Bucuresti, specialisti reputati din gimnastica masculina, feminina, ritmica si
aerobica, fosti sportivi cu rezultate deosebite retrasi din activitate de minimum 3 ani, membri
sustinatori reprezentand institutii, ministere care pot contribui la dezvoltarea activitatii de
gimnastica.
(7) Toate functiile in Comitetul Executiv sunt reeligibile.
(8) O sectie afiliata nu poate fi reprezentata decat de o singura persoana.
(9) Nici un membru al Comitetului Executiv nu poate detine doua functii in
federatie.
Articolul 38 (1) De regula Comitetul Executiv se intruneste de cel putin 4 ori pe an. El se
poate intruni si ori de cate ori este necesar. Reuniunile Comitetului Executiv sunt conduse de
presedintele federatiei sau de unul dintre vicepresedinti.
(2) Comitetul Executiv este statutar constituit in prezenta a jumatate plus unul din
totalul membrilor sai.
(3) Hotaririle Comitetului Executiv se adopta cu majoritate de voturi (50% + 1).
(4) Au dreptul sa voteze toti membri Comitetului Executiv, cu un singur vot
fiecare.
(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, in functie de decizia membrilor
Comitetului Executiv prezenti la sedinta respectiva.
(6) Votul prin corespondenta sau imputernicire (procura) nu este admis.

(7) La fiecare sedinta a Comitetului Executiv se intocmeste un proces-verbal, in
care se inscriu problemele dezbatute si hotararile adoptate, semnat de membri prezenti.
Procesele-verbale se consemneaza intr-un registru cu file numerotate, pastrat la Secretarul
General al federatiei, acestea constituind documente oficiale ale FRG. Se pot folosi si alte
mijloace de inregistrare a sedintelor, situatie in care stenogramele, benzile audio sau video se
inventariaza si se pastreaza la Secretarul General al federatiei ca documente oficiale.
(8) Sedintele Comitetului Executiv nu sunt publice. La sedinte pot asista
reprezentanti ai ANS, COSR sau alte persoane invitate.
(9) Membrii Comitetului Executiv care pe parcursul unui an calendaristic nu
participa la cel putin jumatate din numarul sedintelor isi pierd calitatea de membru, urmand a fi
inlocuite la prima Adunare Generala anuala.
Articolul 39 (1) Comitetul Executiv conduce intreaga activitate de gimnastica intre
Adunarile Generale.
(2) Comitetul Executiv urmareste si raspunde de aplicarea hotararilor Adunarii
Generale.
(3) Principalele atributii ale Comitetului Executiv sunt:
a) adopta Regulamentul intern al FRG si Regulamentul de organizare si functionare al
Comitetului Executiv;
b) adopta Regulamentul privind statutul si transferul sportivilor si Regulamentul de
clasificare sportiva;
c)
stabileste calendarul sportiv anual national si international si regulamentele
competitiilor interne;
d) aproba bugetul anual si stabileste cuantumul taxelor, contributiilor si penalitatilor
din activitatea de gimnastica;
e) decide afilierea (admiterea) sau suspendarea provizorie a membrilor afiliati la FRG
si supune acestea aprobarii Adunarii Generale, la prima sa intrunire;
f)

aproba componenta nominala a Comitetelor tehnice si constituie comisii ale FRG;

g) aproba loturile nationale, componenta nominala a colectivelor tehnice, planurile de
pregatire, precum si inscrierea si participarea acestora la competitiile oficiale internationale;
h)
desemneaza candidatii FRG pentru organismele FIG, UEG sau alte foruri
internationale, precum si participantii la congrese, consfatuiri si intruniri internationale;

i)
aproba transferul sportivilor de la o unitate sportiva la alta pe plan national, in
conformitate cu reglementarile FRG, precum si dubla legitimare;
j)
aproba organigrama FRG si desemneaza Secretarul General, la propunerea
Presedintelui federatiei;
k)

aproba programele de dezvoltare a bazei materiale a FRG;

l)
aproba acte juridice, altele decat cele date in competenta imputernicitilor federatiei,
in conformitate cu legislatia in vigoare;
m) aproba actiunile de formare si prefectionare a arbitrilor federali, promovarea
arbitrilor internationali, programele de pregatire si perfectionare a antrenorilor;
n) aproba si prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
executia bugetului anual de venituri si cheltuieli si proiectul planului anual de activitate al
federatiei;
o) controleaza si indruma activitatea antrenorilor, cluburilor, asociatiilor judetene de
gimnastica si a muncipiului Bucuresti;
p) decide orice masuri menite sa asigure buna desfasurare a activitatii in general, in
conditiile respectarii prezentului Statut si a regulamentelor federatiei;
q)
Generala.

indeplineste orice alte atributii prevazute de Statut sau stabilite de catre Adunarea

(4) Hotararile Comitetului Executiv intra in vigoare la termenele stabilite de
acesta.
(5) Atributiile membrilor Comitetului Executiv se stabilesc de catre Presedinte si
Secretarul General.
(6) Comitetul Executiv poate prezenta Adunarii Generale propuneri de
modificare, completare sau revizuire a statutului federatiei.
Articolul 40 (1) Pentru unele probleme deosebite ce apar sau pentru rezolvarea unor
cerinte, intre doua sedinte ale Comitetului Executiv se constutuie Biroul Executiv format din
Presedinte, Secretarul General, Directorul Tehnic al disciplinei in cauza si contabilul sef.
(2) Deciziile vor fi prezentate sau ratificate dupa caz la prima sedinta a
Comitetului Executiv.

PRESEDINTELE
Articolul 41 (1) Presedintele reprezinta si angajeaza legal Federatia Romana de
Gimnastica in raporturile cu autoritatiile romane, cu FIG si UEG, cu federatiile similare din alte
tari, alte persoane juridice si fizice romane si straine, cu respectarea prezentului statut;
(2) Presedintele are functie executiva, asigurand aplicarea hotararilor Adunarii
Generale si ale Comitetului Executiv, aplicarea legislatiei in vigoare, a statutului si
regulamentelor federatiei, ale normelor si reglementarilor ANS, in intreaga activitate a federatiei;
(3) Presedintele federatiei prezideaza sedintele Adunarii Generale si conduce
activitatea Comitetului Executiv;
(4) Impreuna cu secretarul general stabileste data, ordinea de zi si pregateste
materialele ce vor fi prezentate la sedintele Comitetului Executiv. Stabileste sarcinile si
atributiile membrilor Comitetului Executiv si Comitetelor Tehnice ale federatiei ;
(5) Presedintele avizeaza, controleaza si semneaza corespondenta si principalele
documente ale federatiei ;
(6) Propune Comitetului Executiv organigrama federatiei, angajeaza, promoveaza
sau concediaza personalul salariat al federatiei, stabileste indatoririle si responsabilitatiile
acestuia, negociaza contractele individuale de munca si decide asupra salarizarii personalului
angajat, in functie de studii, munca prestata si legislatia in vigoare ;
(7) Organizeaza, coordoneaza si indruma activitatea Comitetelor Tehnice si
Comisiilor federatiei;
(8) Administreaza bugetul anual de venituri si cheltuieli, conform normelor in
vigoare si deruleaza relatiile contractuale cu ANS si alti parteneri;
(9) Aproba in conformitate cu normele in vigoare propunerile de premieri,
indemnizatii, sanctiuni si recompense, etc.;
(10) Presedintele este abilitat a lua toate masurile ce se impun in vederea
desfasurarii in bune conditii a intregii activitati, in limitele prevederilor statutare.
VICEPRESEDINTII
Articolul 42 (1) Vicepresedintii FRG coordoneaza activitatea unor compartimente ale
federatiei stabilite de catre Comitetul Executiv.
(2) Vicepresedintii FRG pot prelua prin imputernicire atributiile presedintelui pe
perioada in care acesta se gaseste in imposibilitatea de a-si exercita mandatul.

SECRETARUL GENERAL
Articolul 43 (1) Secretarul General reprezinta federatia in raporturile cu autoritatile
publice, cu persoanele fizice si juridice romane, cu FIG si UEG, cu federatiile din alte tari, in
limitele prezentului statut si mandatului aprobat de Comitetul Executiv;
(2)
Secretarul General isi desfasoara activitatea conform responsabilitatilor
stabilite de catre Presedinte in rezolvarea hotararilor Adunarii Generale, Comitetului Executiv si
prevederilor programelor si planurilor aprobate ;
(3)
Secretarul General intocmeste acte in numele FRG, potrivit normelor si
reglementarilor ANS in vigoare, in vederea punerii in practica a prevederilor calendarului intern
si international precum si a actiunilor de pregatire ale loturile nationale aprobate;
(4)
Primeste si rezolva corespondenta interna si internationala, pe baza
consultarii cu presedintele federatiei;
(5)
Stabileste impreuna cu Presedintele ordinea de zi, pregateste
materialele si lucrarile ce se prezinta in sedintele Comitetului Executiv. Se ocupa de redactarea si
pastrarea proceselor verbale ale sedintelor Comitetului Executiv ;
(6)
Rezolva sarcini adminstrative legate de procurarea de materiale si
echipamente necesare federatiei si loturilor nationale ;
(7)
Organizeaza munca de evidenta a activitatilor federatiei si pastreaza
principalele documente ale federatiei;
(8)
Pregateste impreuna cu directorii tehnici materialele si programele ce
urmeaza a fi prezentate Comitetului Executiv si se ocupa de difuzarea lor celor interesati.
DIRECTORUL TEHNIC
Articolul 44 (1) Directorul tehnic este cadrul tehnic cu inalta calificare profesionala si
raspunde in principal de elaborarea sistemului de norme, cerinte si baremuri tehnice si metodice
specifice gimnasticii, urmarind aplicarea lor in cadrul sectiilor, la loturile nationale si in cadrul
centrelor nationale olimpice de pregatire a juniorilor. Directorul Tehnic se asimileaza cu
Antrenorul Federal.
(2) Directorul tehnic este adminstratorul programului pentru disciplina respectiva,
cu urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si urmareste aplicarea programului anual pentru disciplina respectiva;
b)

coordoneaza activitatea Comitetului Tehnic pentru disciplina respectiva;

c)
rezolva problemele legate de desfasurarea activitatii competitionale interne si
internationale;
d)
propune Comitetului Executiv componenta nominala a loturilor nationale si
olimpice, a centrelor nationale olimpice de pregatire a juniorilor si a colectivelor tehnice ale
acestora;
e) contribuie la pregatirea si perfectionarea antrenorilor si arbitrilor, controleaza si
indruma activitatea acestora;
f)
participa la elaborarea buletinelor informative ale federatiei si a altor materiale
documentare.
COMISIA DE CENZORI
Articolul 45 (1) Controlul financiar intern al FRG este asigurat de catre Comisia de
Cenzori, alcatuita din 3 persoane, numita de Adunarea Generala, din care, in mod obligatoriu,
trebuie sa faca parte un specialist in domeniul financiar-contabil.
(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioada de patru ani.
(3) Membrii Comitetului Executiv nu pot face parte din Comisia de Cenzori.
(4) În realizarea competentei lor cenzorii:
1. verifica modul in care este administrat patrimoniul Federatiei Romane de Gimnastica;
2. intocmesc rapoarte si le prezinta Adunarii Generale.
(5) Comisia de Cenzori este subordonata Adunarii Generale.
(6) Regulile generale de organizare si functionare a activitatii cenzorilor se aproba
de catre Adunarea Generala.
COMITETELE TEHNICE SI COMISIILE PERMANENTE ALE FEDERATIEI
Articolul 46 (1) Activitatea FRG este sprijinita de Comitetele Tehnice si comisiile
federatiei, a caror structura si componenta nominala pe functii se stabilesc de catre Comitetul
Executiv.
(2) Comitetele Tehnice si comisiile sunt organe de specialitate subordonate
Comitetului Executiv, constituite pe domenii de activitate, dupa cum urmeaza:
a)

Comitetul Tehnic Masculin;

b)

Comitetul Tehnic Feminin;

c)

Comitetul Tehnic pentru gimnastica aerobica;

d)

Comisia de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive;

e)

Comisia pentru mass-media;

f)

Comisia medicala;

g)

Comisia anti-doping.
(3) Atributiile acestor organe si ale membrilor lor se stabilesc prin Regulamentul

intern al FRG.
(4) Comitetele Tehnice si comisiile sunt formate din presedinte, vicepresedinte,
secretar si membri (3-9 persoane in total).
(5) Comitetele Tehnice si comisiile sunt statutar constituite in prezenta a jumatate
plus unul din totalul membrilor lor.
(6) Deciziile Comitetelor Tehnice si ale comisiilor se adopta cu majoritatea
voturilor (50% + 1) membrilor prezenti la reuniunea respectiva si se supun aprobarii Comitetului
Executiv.
(7) Sedintele Comitetelor Tehnice si ale comisiilor nu sunt publice.
(8) Comitetul Executiv poate constitui si alte comisii ad-hoc, in functie de
necesitatile activitatii.
CAPITOLUL VIII
ASOCIATIILE JUDETENE DE GIMNASTICA
SI ASOCIATIA DE GIMNASTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Articolul 47 (1) Asociatiile judetene de gimnastica si asociatia de gimnastica a
municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat, constituite din asociatiile sportive
cuprinse in sistemul competitional local sau judetean, afiliate si recunoscute de acestea.
(2) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca asociatii fara
scop lucrativ.
(3) La nivelul fiecarui judet unde sunt cel putin 2 sectii de gimnastica, respectiv la
nivelul municipiului Bucuresti, se poate constitui o singura asociatie judeteana sau a
municipiului Bucuresti de gimnastica.

(4) Scopul asociatiilor judetene si al asociatiei municipiului Bucuresti il constituie
organizarea activitatii de gimnastica la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului
Bucuresti.
(5) Obiectivele, atributiile, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene de
gimnastica si al asociatiei municipiului Bucuresti decurg din Statutul si regulamentul FRG si din
puterea delegata de catre federatie.
(6) Asociatiile judetene de gimnastica si asociatia municipiului Bucuresti isi
desfasoara activitatea pe baza statutelor si a regulamentelor proprii, aprobate de catre FRG.
(7) Statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) organelor asociatiilor
judetene si asociatiei municipiului Bucuresti sunt obligatorii pentru membrii acestora.
CAPITOLUL IX
MIJLOACELE FINANCIARE SI MATERIALE
Articolul 48 (1) Veniturile bugetare si extrabugetare, indiferent de sursa provenientei si
cheltuielile de orice natura ale Federatiei Romane de Gimnastica, sunt cuprinse intr-un buget
anual propriu.
(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:
a)
Potrivit legislatiei in vigoare si a competentelor stabilite in Statutul si in
regulamentele federatiei si in conformitate cu prevederile normelor proprii in materie, aprobate
de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Gimnastica, pentru venituri bugetare si
extrabugetare;
b)
Potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti pentru sumele
acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea programelor
Federatiei Romane de Gimnastica, ca structura lucrativa de utilitate publica.
(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz:
a)
Sumele acordate de Agentia Nationala pentru Sport sau de alte organe ale
administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza de programe a Federatiei
Romane de Gimnastica in calitate sa legala de strucutra sportiva de drept privat, fara scop
lucrativ, de utilitate publica;
b)

Venituri proprii;

c)

Alte surse.
(4) Bugetul anual se aproba de catre Comitetul Executiv al Federatiei Romane de

Gimnastica.

(5) Exercitiul financiar al federatiei este anual, se desfasoara pe parcursul anului
fiscal, care incepe la data de 1 ianuarie si se sfarseste la data de 31 decembrie a fiecarui an,
intocmindu-se un bilant contabil.
(6) Potrivit legii, FRG este scutita de impozite si taxe locale.
(7) Federatia Romana de Gimnastica, potrivit legii, este scutita de impozitul pe
profit, atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa in scopul
realizarii obiectivelor pentru care a fost autorizata, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si
dotari, precum si pentru cheltuieli de functionare.
Articolul 49 (1) Federatia Romana de Gimnastica, in conditiile legii nr. 69/2000, poate
beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale, inclusiv pentru finantarea de
programe sportive de utilitate publica. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate
intre Federatia Romana de Gimnastica si organele adminstratiei publice centrale si locale, dupa
caz.
(2) Contractele vor cuprinde prevederi cu privire la obiectul si volumul
activitatiilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilita pentru finantarea
programului, defalcarea pe obiective, activitati si natura cheltuielilor, precum si obligatiile si
responsabilitatiile partilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite si contractul financiar
se stabilesc in conditiile legii.
(3) Prevederile contractelor au putere deplina pentru cele doua parti, constituinduse in norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.
Articolul 50 (1) Sursele de finantare si baza materiala a Federatiei Romane de Gimnastica
sunt constituite in conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000.
(2) Sursele de finantare provin din:
a)
Sume destinate finantarii programelor sportive proprii inscrise in contractele
incheiate cu organele administratiei publice centrale si/sau locale, dupa caz, potrivit prevederilor
art. 49 din prezentul Statut;
b) Venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul
de activitate al federatiei;
c) Cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit prezentului statut, a regulamentelor si
normelor proprii;
d)

Donatii si sponsorizari;

e)

Drepturi de reclama si publicitate;

f)
Compensatii sau indemnizatii provenite din tara sau strainatate, pentru participarea
la competitii;
g) Cota parte din sume provenite de la contracte sau transferul unor sportivi sau
tehnicieni in strainatate;
h)

Alte venituri in conditiile legii.

(3) Federatia Romana de Gimnastica poate detine in proprietate, in coproprietate,
in administrare directa, in folosinta si/sau prin inchiriere, mijloace materiale necesare activitatii
sale ca: imobile, sali, baze si terenuri sportive, diferite constructii si spatii pentru sport, instalatii
si dotari specifice, spatii de cazare si masa pentru sportivi, mijloace de transport.
(4) Federatia Romana de Gimnastica ca persoana juridica fara scop lucrativ, de
utlitate publica, poate primi in folosinta gratuita pe termen limitat bunuri imobile din patriminiul
statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
(5) Dobandirea mijloacelor financiare si materiale ale federatiei precum si
administrarea acestora se face in conditiile legii.
(6) Federatia Romana de Gimnastica poate greva sau instraina bunurile mobile
sau imobile, finantate total sau partial din fonduri publice prin programe sau poate schimba
destinatia acestora, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Sport.
(7) Federatia Romana de Gimnastica se supune verificarii financiare potrivit legii
si statutului propriu.
Articolul 51 (1) Federatia Romana de Gimnastica detine in exclusivitate:
a) Dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statice si in miscare a sportivilor sai
in echipament de concurs si de reprezentare, atunci cand acestia participa la competitii in numele
ei si se afla in pregatire centralizata.
b)

Dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii;

c) Dreptul de reclama, de publicitate si de transmisii televizate si/sau radiofonice la
competitiile pe care aceasta le organizeaza sau la care participa.
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi cesionate de Federatia Romana de
Gimnastica in conditiile legii.
Articolul 52 (1) Fiecare membru afiliat la federatie plateste o cotizatie anuala fixa, care
trebuie achitata integral pana la data de 31 martie a anului in curs.
(2) Cuantumul cotizatiei anuale este fixat de catre Comitetul Executiv.

(3) Un membru afiliat care nu si-a achitat cotizatia pana la data de 1 aprilie a fiecarui an
este automat suspendat de catre Comitetul Executiv, ceea ce duce implicit la ridicarea dreptului
de participare in competitii, precum si a dreptului de reprezentare in organele FRG. Dupa plata
cotizatiei, membrul afiliat in cauza isi reintra imediat in drepturile sale.
(4) FRG este in drept sa perceapa taxe, contributii si penalitati specifice activitatii de
gimnastica de la cluburi, sportivi si oficiali, potrivit statutului, regulamentelor si normelor
aprobate de Adunarea Generala a federatiei.
CAPITOLUL XI
SPORTIVI, ANTRENORI, INSTRUCTORI SI ARBITRI
Articolul 53 (1) Apartanenta gimnastilor si gimnastelor sectiilor afiliate la federatie este
confirmata pe baza carnetului de legitimare. Acestia au statutul de sportivi amatori. Participarea
lor la competitii se realizeaza conform cerintei programei de clasificare si a regulamentelor de
concurs elaborate de catre federatie, pe baza cererii de inscriere din partea sectiei sau clubului.
(2) Gimnastii si gimnastele au obligatia:
a)

Sa nu foloseasca substante dopante sau medicamente ce pot fi considerate doping;

b)

Sa nu participe la competitii in strainatate fara aprobarea federatiei;

c) Sa nu poarte reclame pe echipament, sa nu permita folosirea fotografiilor si numelui
lor in scopuri publicitare si sa nu semneze contracte fara autorizare din partea federatiei;
d)

De a purta insemnele celor cu care federatia are contract;

e)

Sa nu participe la competitii alaturi de sportivi profesionisti;

(3) Instructorii sportivi atestati de autoritatile sportive teritoriale, trebuie sa fi
practicat gimnastica minimum la nivelul categoriei a II-a de clasificare.
Instructorii nu pot reprezenta sectia in competitii sau la Adunarile Generale ale federatiei.
(4) Antrenorul de gimnastica este specialistul calificat, atestat pe baza carnetului
de antrenor eliberat de catre ANS sau a diplomei de licenta in educatie fizica si sport cu
specializarea gimnastica si care isi desfasoara activitatea in cadrul sectiilor din cluburi sau
asociatii sportive. Activitatea acestora este reglementata de prevederile Statutului antrenorilor si
de cele cuprinse in Statutul Federatiei Romane de Gimnastica.
(5) Arbitrul de gimnastica este cadrul tehnic specializat, care a obtinut aceasta
calificare in urma absolvirii cursurilor de formare organizate de catre Federatia Romana de
Gimnastica si a promovarii examenului final de atestare. Arbitrii isi desfasoara activitatea cu
respectarea prevederilor regulamentelor FIG, UEG si a statutului Federatiei Romane de

Gimnastica. Arbitrii pot participa la competitii internationale numai cu aprobarea federatiei si pot
reprezenta numai cluburile din Romania sau Federatia Romana de Gimnastica.
ARTICOLUL XI
COMPETITII
Articolul 54 (1) Federatia Romana de Gimnastica este singurul organ in masura sa decida
in legatura cu organizarea competitiilor interne de gimnastica la care participa membrii afiliati.
(2) Comitetul Executiv adopta regulamentele care stabilesc conditiile de
participare si de organizare a competitiilor.
(3) Membrii afiliati se angajeaza, prin inscrierea la respectivele competitii, sa
respecte regulamentele acestora, precum si alte decizii ale organelor competente ale FRG.
(4) Comitetul Executiv hotaraste crearea sau reluarea unor competitii interne,
precum si suprimarea unora dintre cele existente.
Articolul 55 (1) Competitiile internationale de gimnastica care au loc pe terioriul
Romaniei si nu sunt organizate de catre Federatia Romana de Gimnastica trebuie autorizate de
federatie.
(2) Federatia Romana de Gimnastica este singura in drept sa autorizeze inscrierea
si participarea echipelor reprezentative ale Romaniei si a echipelor de club in competitii
internationale oficiale de gimnastica.
(3) Federatia Romana de Gimnastica are competenta exclusiva sa organizeze
campionatele internationale de gimnastica ale Romaniei sau concursuri ale echipelor nationale
ale Romaniei cu echipe similare ale altor federatii nationale afiliate la FIG.
(4) Membrii afiliati ai federatiei pot contracta, organiza si disputa competitii oficiale sau
amicale cu echipe similare din alte tari in Romania si peste hotare numai cu aprobarea FRG.
CAPITOLUL XII
RECOMPENSE SI SANCTIUNI
Articolul 56 Recompense
Pentru rezultate deosebite in competitiile interne si internationale, precum si ca o
recunoastere a contributiei aduse la dezvoltarea gimnasticii, federatia poate acorda urmatoarele
recompense:
a)

Titlul de membru de onoare al federatiei;

b)

Titlul de presedinte si vicepresedinte de onoare al federatiei;

c)

Prime si premii in bani, materiale si echipament sportiv;

d) Diplome de onoare;
d)

Titluri si distinctii acordate conform legii.

Articolul 57 Comisia de apel
(1) Comisia de apel se alege de catre Adunarea Generala prin vot deschis si este
constituita din presedinte si 2 membri, alesi din randul persoanelor cu mare experienta si
competenta in domeniul activitatii de gimnastica, cu conduita morala ireprosabila.
(2) Din randul Comisiei de apel nu pot face parte reprezentanti ai sectiilor sau ale
organelor federatiei.
(3) Comisia de apel judeca apelurile introduse de membrii federatiei impotriva hotararilor
pronuntate de Comitetele Tehnice, comisiile federatiei sau Asociatiile judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti.
(4) Comisia de apel poate hotara aplicarea oricaror sanctiuni prevazute de Statutul sau
regulamentele federatiei, cu exceptia radierii din activitatea sportiva. Hotararile Comisiei de apel
sunt executorii.
(5) {n cazuri exceptionale, pe baza de probe noi, hotararile Comisiei de apel pot fi
revizuite de catre Comitetul Executiv, hotararea acestuia fiind definitiva.
Articolul 58 (1) Pentru abateri sau incalcari ale Statutului si regulamentelor federatiei,
precum si pentru condamnari penale definitive care fac incompatibila persoana in cauza cu
calitatea de membru al federatiei, Comisia de apel sau dupa caz Comitetul Executiv, pot aplica
una din sanctiunile de mai jos, in functie de gravitatea faptelor:
a) pentru sectii:
-

avertisment scris;

-

amenda;

-

suspendarea temporara din activitatea interna si internationala;

anularea afilierii si radierea sectiei (aceasta ultima sanctiune trebuie ratificata si de
catre Adunarea Generala).
g)

pentru sportivi, antrenori, instructori si arbitri:

-

atentionare verbala;

-

avertisment scris;

-

amenda;

-

suspendare temporara din activitatea competitionala interna si internationala;

-

suspendarea pe viata din activitatea sportiva.

(2) In conformitate cu prevederile legii 551/2004 cei sanctionati pot face recurs
impotriva hotararilor federatiei la Comisia Nationala de Disciplina Sportiva.
CAPITOLUL XIV
LITIGII
Articolul 59 (1) Membrii afiliati ai federatiei si membrii lor, precum si oficialii nu au
permisiunea sa aduca in fata unei instante judecatoresti litigiile de natura sportiva cu Federatia
Romana de Gimnastica sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie sa supuna oricare din aceste
litigii jurisdictiei federatiei sau unei comisii de arbitraj stabilita de comun acord.
(2) În legatura cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliati trebuie sa
introduca in statutele proprii o prevedere conform careia atat ei, cat si membrii lor nu pot supune
litigiile sportive cu Federatia Romana de Gimnastica sau cu un membru al acesteia unei instante
judectoresti, avand obligatia sa epuizeze toate mijloacele legale ale jurisdictiei sportive pentru
solutionarea diferendelor respective si, in acest sens, sa le inainteze jurisdictiei federatiei sau
unei comisii de arbitraj stabilite de comun acord.
(3) În cazul in care partile ajunse in litigiu nu pot cadea de acord asupra comisiei
de arbitraj, Comitetul Executiv are dreptul sa ia o decizie. Aceasta decizie este definitiva si
obligatorie.
(4) Membrii afiliati si membrii acestora trebuie sa respecte cu strictete deciziile
luate de organele de jurisdictie ale federatiei, comisiile de arbitraj sau de Comitetul Executiv, ca
ultima instanta de apel.
CAPITOLUL XIV
RETRAGEREA DIN FEDERATIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITATII DE
MEMBRU AFILIAT, SUSPENDAREA SI EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIATI
Articolul 60 (1) Un membru afiliat are dreptul sa se retraga din Federatia Romana de
Gimnastica, in urmatoarele conditii:

a)
hotararea de retragere din federatie a membrului respectiv sa fie aprobata in
prealabil, cu minimum 2/3 din voturile Adunarii Generale a membrului respectiv;
b) hotararea de retragere sa fie transmisa Comitetului Executiv cu cel putin 6 luni
inainte de sfarsitul anului financiar (31 decembrie);
(2) Retragerea unui membru afiliat din Federatia Romana de Gimnastica se
aproba de Comitetul Executiv care, o poate accepta doar daca membrul afiliat s-a achitat de toate
obligatiile financiare fata de federatie si ceilalti membri ai acesteia.
(3) Un membru afiliat a carui retragere a fost acceptata isi pierde calitatea de
membru al Federatiei Romane de Gimnastica si toate drepturile conferite de aceasta.
Articolul 61 (1) Dizolvarea unui membru afiliat se aproba de catre Adunarea Generala a
acestuia, in conformitate cu prevederile statutului propriu.
(2) Membrul afiliat dizolvat are obligatia sa transmita Comitetului Executiv
hotararea de dizolvare luata de Adunarea Generala in maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.
(3) Daca un membru se dizolva el isi pierde automat calitatea de membru
Federatiei Romane de Gimnastica.
Articolul 62 (1) Daca un membru afiliat incalca in mod grav si repetat Statutul,
regulamentele, hotararile si deciziile Federatiei Romane de Gimnastica, Comitetul Executiv
poate sa-i suspende drepturile cu efect imediat. Suspendarea nu poate dura decat cel mult pana la
urmatoarea Adunare Generala, care poate hotara prelungirea acesteia sau excluderea membrului
afiliat din federatie.
(2) Aceasta prevedere nu este valabila pentru cazul mentionat la art. 52 alin (3)
din prezentul statut.
(3) Un membru afiliat suspendat este privat de dreptul de vot in Adunarea
Generala, pana la ridicare sanctiunii.
Articolul 63 (1) Un membru afiliat poate fi exclus din federatie pentru:
a) incalcarea grava a Statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor Federatiei
Romane de Gimnastica;
b) ultragii grave la adresa Federatiei Romane de Gimnastica sau la adresa oricarui
membru afiliat al federatiei;
c) neindeplinirea obligatiilor financiare fata de federatie sau lipsa de activitate prin
neparticipare la competitii nationale timp de 3 ani.
d)

pierderea calitatii de membru afiliat la FRG.

(2) Pentru motivele mentionate la alin. (1) Comitetul Executiv poate adopta
masura excluderii membrului afiliat in cauza, pe care trebuie sa o supuna aprobarii Adunarii
Generale.
(3) Excluderea unui membru afiliat al federatiei se pronunta cu o majoritate de 2/3
din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala respectiva.
(4) Membrii afiliati care isi pierd aceasta calitate, nu au nici un drept asupra
patrimoniului social al FRG.
Articolul 64 Pentru abateri grave, oficialii pot fi exclusi din activitatea Federatiei Romane
de Gimnastica de catre Comitetul Executiv, care se pronunta numai cu o majoritate absoluta a
voturilor tuturor membrilor.
CAPITOLUL XV
MASURI CU PRIVIRE LA PREVENIREA SI COMBATEREA DOPAJULUI IN SPORT
Articolul 65 În conformitate cu dispozitiilor legii 552/2004 ale Codului Mondial
Antidoping, cu reglementarile federatiei internationale si cu normele elaborate de Agentia
Nationala Antidoping, se constituie Comisia Antidoping a Federatiei Romane de Gimnastica
formata din 3 persoane, care are ca responsabilite prevenirea si combaterea dopajului, instruirea
sportivilor si a personalului asupra efectelor si consecintelor ce pot decurge din utilizarea
substantelor si metodelor interzise. Comisia va fi numita de catre Comitetul Executiv si va
functiona in baza normelor si masurilor stabilite de Agentia Nationala Antidoping.
Articolul 66 Sportivii sunt obligati sa se supuna controlului antidoping:
a)

in timpul competitiilor;

b)

in timpul antrenamentelor;

c)

la terminarea (expirarea) perioadei de suspendare, consecinta a unei sanctiuni de

d)

in afara competitiilor.

dopaj;

Articolul 67 Antrenorii, medicii, cadrele medicale si celelelate persoane din anturajul
sportivului, precum si conducatorii structurilor sportive isi vor da concursul pentru aplicarea
procedurilor regulamentare referitoare la dopaj (anchete, audieri, s.a.).
Articolul 68 Comitetul Executiv va respecta si aplica toate obligatiile ce ii revin in
privinta controlului antidoping, in conformitate cu prevederile legii 552/2004 si Regulamentul
Antidoping al FIG, aplicand sanctiunile prevazute de legea respectiva.

CAPITOLUL XVI
PROMOVAREA TOLERANTEI SI FAIR-PLAY-LUI {N GIMNASTICA
Articolul 69 Comitetul Executiv va promova si va aplica urmatoarele masuri:
a) diminuarea si eliminarea din cadrul activitatii de gimnastica a oricaror manifestari
de intoleranta, violenta sau rasism, prin intarirea valentelor traditionale ale sportului, de respect
reciproc si sportivitate, in antrenament precum si in competitii.
b) Formarea si modelarea atitudinilor si conduitelor tuturor iubitorilor si practicantilor
gimnasticii, indiferent de culoare, sex, apartenenta politica sau religie, prin fair-play si toleranta
in sport.
Articolul 70 Comitetul Executiv va aplica in activitatea sa masurile prevazute in
Programul National privind promovarea tolerantei si fair-play-ului prin sport, precum si masurile
prevazute in Ordonanta de Guvern nr. 11/2006 privind prevenirea si combaterea violentei in
sport.
CAPITOLUL XVII
DISPOZITII FINALE
Articolul 71 In desfasurarea activitatii sale FRG colaboreaza cu Agentia Nationala pentru
Sport, avand obligatia de a comunica acesteia orice modificari ale actului constitutiv si Statutului
sau, precum si raportul de activitate pe anul precedent.
Articolul 72 (1) Comitetul Executiv decide in toate cazurile neprevazute in prezentul
Statut. Deciziile de ordin legislativ vor trebuie confirmate de catre Adunarea Generala.
(2) Deciziile de natura legislativa nu devin operante decat dupa ce au fost
aprobate de catre Adunarea Generala.
Articolul 73 Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generala a Federatiei Romane
de Gimnastica din data de 16 noiembrie 2001 si este in conformitate cu prevederile Legii nr.
69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului si legislatia statului roman. Statutul a fost revazut si
completat conform aprobarilor Adunarii Generale a Federatiei Romane de Gimnastica din datele
de 14 martie 2003 si 3 martie 2006.

ANEXA 1
la
STATUTUL FEDERATIEI ROM^NE DE GIMNASTICA
INSTRUCTIUNI PRIVIND DESEMNAREA CANDIDATIILOR
LA FUNCTIILE DIN COMITETUL EXECUTIV
1. In baza art. 33, pct. 3 din Statutul FRG, se precizeaza:
1. O structura afiliata are dreptul de a prezenta propuneri pentru oricare din functiile
mentionate (presedinte, vicepresedinte sau membru al Comitetului Executiv),
nominalizand cu prioritate candidati din randul propiilor membri;
2. Pentru functiile de presedinte sau vicepresedinte pot fi propuse personalitati care
nu apartin direct de structura afiliata care inainteaza propunerea si care trebuie sa
indeplineasca conditiile prevazute de Statut (art. 33.5);
3. Pentru functia de membru al Comitetului Executiv se va avea in vedere faptul ca
nu pot face parte mai mult de 4 antrenori, restul de membri putand fi fosti
sportivi, membri sustinatori ai structurii sportive respective, personalitati ale
structurilor sportive afiliate (art. 37.1);
4. De retinut prevederea statutara (art. 37.8) ca numai un singur candidat de structura
sportiva afiliata poate fi ales si ca toate candidaturile trebuie sa fie insotite de
angajamentul scris al structurii sportive respective de a sustine financiar
participarea candidatului la sedintele Comitetului Executiv (art. 38.1), in cazul in
care va fi ales;
2. Structurile afiliate pot prezenta de asemenea propuneri pentru Comisia de cenzori si
Comisia de Apel (art. 45 si art. 57)
PRECIZARI PRIVIND VOTUL ÎN ADUNAREA GENERALA
1. În conformitate cu art. 30 din Statutul FRG, Adunarea Generala este legal constituita in
prezenta a minimum 2/3 din numarul total al structurilor afiliate cu drept de vot,
reprezentate prin delegatii mandatati de catre acestea sa participe la Adunarea Generala;
2. Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor (art. 33.6 si 7) se face cu majoritate absoluta
(jumatate plus 1) a voturilor valid exprimate si cu majoritate simpla in al doilea tur de
scrutin;
3. Alegerea membrilor Comitetului Executiv se face intr-un singur tur de scrutin, in ordinea
descrescatoare a numarului de voturi obtinute, pana la completarea numarului de locuri
stabilite (art.37.3):
1. Sunt considerate valabile buletinele care contin de la unul pana la numarul total
maxim al persoanelor care trebuiesc alese;
1. i. Exemplu: daca numarul total maxim al persoanelor care trebuiesc alese
este 5, sunt considerate valabile buletinele care contin de la unul la cinci
nume.
2. Sunt considerate nevalabile buletinele care:

1.
2.
3.
4.

i.
Buletine albe (care nu contin nici un nume);
ii.
Buletinele care poarta semne de recunoastere;
iii.
Buletinele care contin diferite inscriptii;
iv.
Buletinele care contin mai multe nume decat numarul total
maxim al persoanelor care trebuiesc alese.
5. Determinarea majoritatii absolute:
1. Exemplul 1;
2. i. Buletine distribuite

1. ii. Buletine nevalabile (2 albe + 3 cu inscriptii)

56
5

1. Voturi valabil exprimate

51

1. Majoritate absoluta (51/2 = 25,5)

26

1. Exemplul 2;
2. i. Buletine distribuite
58
1. ii. Buletine nevalabile (3 albe + 1 cu mai multe nume decat4
numarul total maxim al persoanelor care trebuiesc alese)
1. Voturi valabil exprimate

54

1. Majoritate absoluta (54/2 = 27)

28

1. Determinarea majoritatii de 2/3:
1. Exemplul 1;
2. i. Voturi valabil exprimate

1. ii. Majoritate de 2/3 (58/3 = 19,33 x 2 = 38,66)

58
39

1. Exemplul 2;
i. Voturi valabil exprimate
ii. Majoritate de 2/3 (54/3 = 18 x 2 = 36)

54
36

6. În cazul egalitatii de voturi, se vor organiza scrutine suplimentare pana la eliminarea acestora

