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                                                           STATUTUL  
                                     FEDERATIEI ROMANE DE SCHI BIATLON 

 
 
I. PREVEDERI GENERALE 
 
TERMENI ȘI DEFINIȚII 
În interpretarea acestui Statut, termenii de mai jos au urmatorul înțeles: 
                FRSB- Federatia Romana de Schi-Biatlon 
                FIS- Federatia Internationala de Schi 
                IBU- Uniunea Internationala de Biatlon 
                MTS- Ministerul Tineretului si Sportului 
                COSR- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman 
                ANAD- Agentia Nationala Anti Doping 
                 
 
CAPITOLUL I – DENUMIRE, STATUT JURIDIC, INSEMNE, SEDIU, PATRIMONIU, DURATA DE 
FUNCŢIONARE 
 
               Art. 1.  
Federaţia Română de Schi Biatlon, fondată în anul 1924 este organul reprezentativ al tuturor 
secţiilor de schi și biatlon din cluburi, al aociaţiilor judeţene de schi și biatlon, şi este 
continuatoarea de drept a federaţiei reorganizate care a funcţionat în subordinea 
Ministerului Tineretului şi Sportului. 
 
    Art. 2. 

                Prezentul STATUT elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Fizice şi 
Sportului nr. 69/2000 şi cu Regulamentul de punere în aplicare, a fost adoptat de către 
Adunarea Generală a Federaţiei Române de Schi Biatlon din data de 29.07.2020. 

 
               Art.3.  
                  Federația Română de Schi Biatlon deține, în condițiile legislației în vigoare, 
Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0001124 eliberat de MTS la data 05.12.2001 și este 
inregistrata in Registrul Special- Federatii Sectiunea I, nr 48/21.12.2001. 
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               Art. 4.  
                  Federaţia Română de Schi Biatlon este membru al Federaţiei Internaţionale de Schi 
şi al Uniunii Internaţionale de Biatlon şi respectă statutele şi regulamentele elaborate de 
acestea, fiind singura autoritate a schiului si biatlonului recunoscută de FIS și IBU și autorizată 
conform  legii să reglementeze și să organizeze, activitati privind schiul și biatlonul, precum 
si activitatea de formare si perfectionare a monitorilor de schi, snowboard si sporturi de 
alunecare pe zapada, pe teritoriul Romaniei sub toate formele sale. 
  
                Art. 5.  
                Prevederile Statutului Federaţiei Române de Schi Biatlon sunt obligatorii pentru toţi 
membrii săi, structuri sportive legal constituite si recunoscute oficial. 
 
               Art. 6.  
                Conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, Federaţia Română de Schi 
Biatlon este o structură sportivă de interes naţional, singura autorizată să organizeze, 
reglementeze şi să controleze activitatea privind schiul si biatlonul sub toate formele sale si 
a monitorilor de schi, snowboard si sporturi de alunecare pe zapada din România. 
 
                Art. 7.  
               a). Federaţia Română de Schi Biatlon este persoană juridică de drept privat, de 
utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ; 
     b). Personalitatea juridică a Federaţiei Române de Schi Biatlon este dobândită în 
condiţiile legii 
 
              Art. 8.  
              Federaţia Română de Schi Biatlon este constituită prin asocierea cluburilor şi 
asociaţiilor judeţene de schi si biatlon recunoscute oficial, structuri sportive conform legii. 
 
              Art. 9.  
              Durata de funcţionare a Federaţiei Române de Schi Biatlon este pe termen nelimitat. 
 
              Art. 10.  
              La data adoptării prezentului Statut, patrimoniul Federaţiei Române de Schi Biatlon 
însumează 879.119.655 lei şi este constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiectelor de 
inventar şi mijloacelor materiale şi băneşti specificate în anexă, parte integrantă a statutului. 
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             Art. 11. Sediul Federaţiei Române de Schi-Biatlon este în Bucureşti, Str. Vasile Conta, 
nr. 16, Sector 2.  
   
             Art. 12. 
      (1) Federaţia Română de Schi Biatlon are emblemă proprie aprobată de Adunarea 
Generală, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Nr. R 088256/24/05/2007 
      (2) Emblema este prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezentul Statut. 
 
 
               
CAPITOLUL II – RELAŢII CU FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE SCHI, CU UNIUNEA 
INTERNAŢIONALĂ DE BIATLON ŞI CU COMITETUL OLIMPIC ȘI SPORTIV ROMÂN  
 
           Art. 13.  
Federaţia Română de Schi Biatlon este înființată în anul 1924, afiliată la Federaţia 
Internaţională de Schi în anul 1924 şi la Uniunea Internaţională de Biatlon în anul 1993 şi 
recunoscută de acestea, conform statutelor lor, drept  singura autoritate conducătoare a 
activităţii privind schiul şi biatlonul din România. 

a) statutele şi regulamentele elaborate de Federaţia Internaţională de Schi şi de Uniunea 
Internaţională de Biatlon sunt obligatorii pentru Federaţia Română de Schi Biatlon şi 
pentru membrii săi afiliaţi: structuri sportive legal constituite si recunoscute oficial, 

b) Federaţia Română de Schi Biatlon este membra a Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
şi colaborează cu acesta pentru realizarea obiectivelor mişcării olimpice; 

c) Adunarea Generala decide asupra participării Federaţiei Române de Schi Biatlon la alte 
asociaţii sau organizaţii, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului. 

 
 
CAPITOLUL III – SCOP SI OBIECTIVE 
 
 Art. 14.  
            (1)   Scopul Federaţiei Române de Schi Biatlon îl constituie organizarea, conducerea, 
controlul, dezvoltarea si popularizarea oricărui mod de practicare a schiului şi biatlonului pe 
teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază ca fiind 
necesare. 
 (2) În acest sens, principalele obiective ale Federaţiei Române de Schi Biatlon privind 
organizarea, conducerea, controlul si supravegherea activităţii de schi si biatlon din ţară sunt: 



4 
 

 - asocierea prin afiliere, a tuturor secţiilor de schi și biatlon din cluburi, a tuturor asociaţiilor 
judeţene de schi și biatlon, stimularea creării de noi secţii şi asociaţii judeţene, încurajarea şi 
susţinerea activităţii acestora; 
- dezvoltarea și promovarea practicării schiului și biatlonului pe teritoriul Romaniei sub toate 
formele sale; 
-  organizarea, conducerea, controlul și supravegherea sistemului competiţional intern; 
- promovarea schiului şi biatlonului românesc în competiţiile internaţionale oficiale şi amicale 
desfăşurate sub egida Federaţiei Internaţionale de Schi şi Uniunii Internaţionale de Biatlon; 
- promovarea bunelor relaţii cu federaţiile naţionale de specialitate din diferite ţări, cu 
consiliile şi comisiile Federaţiei Internaţionale de Schi şi Uniunii Internaţionale de Biatlon; 
- promovarea de către sportivi, antrenori, arbitri şi alţi specialişti din domeniu, a spiritului de 
„fair play”, cinste și corectitudine.  
- acţionarea împotriva practicii de folosire a substanţelor şi metodelor interzise în sport, 
conform reglementărilor Agentiei Nationale Anti-Doping din România, a regulamentelor 
Comitetului Internaţional Olimpic, ale Federaţiei Internaţionale de Schi şi ale Uniunii 
Internaţionale de Biatlon precum şi pentru prevenirea violeţei în sport; 
- formarea, perfecţionarea continuă, ridicarea nivelului de calificare şi clasificare a 
specialiştilor pentru schi și biatlon respectiv: antrenori, instructori, monitori de schi, 
snoawboard și alte sporturi de alunecare pe zăpadă, manageri, personal medical, metodiști, 
arbitri, delegaţi tehnici, etc., necesari – în corelaţie cu nevoile activităţii de schi si biatlon; 
- atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinei sportive în obiectivizarea şi 
dirijarea procesului de selecţie şi pregătire a sportivilor; 
- dezvoltarea bazei materiale de interes naţional și local destinată schiului şi biatlonului; 
- organizarea, conducerea, supravegherea si controlul activităţii monitorilor de schi, 
snowboard și sporturi de alunecare pe zapada din România; 
- sprijinirea membrilor federaţiei, structuri sportive legal constituite și recunoscute oficial, 
aflaţi în situaţii deosebite; 
- contracararea introducerii unor metode și practici neregulamentare în schi și biatlon, 
precum și protejarea acestora de eventualele abuzuri. 
 
                (3) Federatia Romana de Schi Biatlon este autoritate competentă și are atribuții în 
ceea ce privește formarea, pregătirea profesională, perfecționarea specialiștilor și eliberarea 
cardurilor profesionale pentru “Monitori schi, snowboard și sporturi de alunecare pe 
zapadă”indiferent de forma de executare a profesiei și în conformitate cu Legea 200/2004. 
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CAPITOLUL IV – NEUTRALITATE SI NONDISCRIMINARE 
  
                Art. 15. Federatia Romana de Schi Biatlon se obliga să lupte impotriva oricarui gen 
de discriminare pe criterii: politice, convingeri religioase, rasa, etnice, de sex, orientare 
sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alte criterii.  
 
               Art. 16. Federaţia Română de Schi Biatlon se obliga: 

- să respecte Convenţia europeană privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale 
spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, adoptată la Strasbourg la 19 august 
1985 şi ratificată prin Legea nr. 53/02.03.1998, precum şi cele din actele normative 
date în aplicare. 

- să respecte dispozitiile Regulamentului nr 679/27.04.2014 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul General privind protectia datelor). 

-  Legea nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finantarii 
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

 
        
             CAPITOLUL V – CONTROLUL ANTI-DOPING 
 
                 Art. 17.  
                 (1) Federaţia Română de Schi Biatlon se obligă să respecte principiile prevăzute în 
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, ale HG nr. 
1592/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 
controlului doping şi ale convenţiilor internaţionale la care România este parte. 
               (2) Folosirea în activitatea de schi și biatlon a substanţelor şi tehnicilor interzise 
prin reglementările FIS, IBU, Ministerului Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic și 
Sportiv Roman, Asociația Natională Anti Doping si Agenția Mondiala Anti Doping, 
constituie o abatere de cea mai mare gravitate. 
      (3) Pentru prevenirea dopajului, Federatia Romana de Schi Biatlon poate 
dispune efectuarea unor controale doping în timpul concursurilor, cantonamentelor sau  
în afara acestora. 
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CAPITOLUL VI - ATRIBUŢII 
 
 Art. 18.  
               Federaţia Română de Schi Biatlon organizează activitatea de schi și biatlon din 
România, precum şi propria sa activitate, în temeiul prezentului Statut şi pe baza 
regulamentelor, normelor şi hotărârilor (deciziilor) adoptate de organele sale, potrivit 
competenţelor stabilite de Statut. 
 
 Art. 19.  
                În scopul realizării obiectivelor sale, Federaţia Română de Schi Biatlon, îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale: 
a) stabileşte strategia de dezvoltare a schiului şi biatlonului, și controleaza aplicarea 

acesteia de catre membrii afiliați, asigura participarea la competiţiile internaţionale 
oficiale şi obiectivele de performanță de realizat la Jocurile Olimpice, campionate 
mondiale, campionate europene, cupe mondiale şi europene, precum şi măsurile ce se 
impun pentru realizarea lor; 

b) elaborează şi urmăreşte aplicarea în practică a unor sisteme de cerinţe şi norme cu 
caracter tehnico – metodic, precum şi baremuri pentru toate categoriile de vârstă privind 
selecţia şi promovarea în grupe valorice în cadrul secţiilor şi în loturile naţionale de 
seniori, tineret şi juniori, precum şi cele legate de pregătirea loturilor naţionale; 

c) întreprinde, în mod sistematic, pe scara naţională, acţiuni pentru selecţia şi promovarea 
unor elemente de valoare, urmăreşte şi sprijină buna organizare, consolidare şi 
dezvoltare a centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor si tineretului; 

d) întocmeşte calendarul şi regulamentele campionatelor şi concursurilor naţionale la toate 
categoriile, calendarul competiţiilor internaţionale şi se preocupă de buna organizare a 
acestora; 

e) alcătuieşte loturile naţionale de seniori, tineret şi juniori, precum şi echipele naţionale 
care vor reprezenta federaţia în competiţiile internaţionale, organizează pregătirea 
acestora în vederea  realizării obiectivelor de performanță ale federaţiei, aprobă 
programele şi planurile  de pregătire; 

f) stabileşte norme privind înfiinţarea şi afilierea secţiilor de schi și biatlon, legitimarea, 
contractele de colaborare şi transferarea sportivilor, vize anuale, fuzionarea şi 
desfiinţarea secţiilor; 

g) îndrumă, controlează şi acordă sprijin tehnic şi metodic, organizatoric şi material secţiilor 
din cadrul cluburilor sportive, precum şi asociaţiilor judeţene de schi și biatlon; 

h) elaborează sistemul de informare şi documentare, organizează consfătuiri, cursuri şi 
stagii de perfecţionare a antrenorilor, arbitrilor şi monitorilor de schi, snowboard și alte 
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sporturi de alunecare pe zăpadă, precum şi examene de perfecţionare şi ridicare a 
gradului de calificare și a eliberării cardurilor profesionale al acestora; 

i) organizeaza și coordonează intreaga activitate a arbitrilor pe ramura de sport, privind 
formarea, perfecționarea continua, clasificarea și promovarea acestora; 

j) realizează legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului 
Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, din alte ministere sau 
departamente, în vederea susţinerii activităţii de schi şi biatlon în secţiile subordonate 
acestora pe ramura de sport din cadrul structurilor sportive; 

k)  stabileşte şi întreţine relaţii de colaborare cu federaţiile de schi şi biatlon din alte ţări, cu 
Federaţia Internaţională de Schi şi Uniunea Internaţională de Biatlon, participă la 
congresele şi conferinţele organizate de acestea, urmăreşte promovarea unor 
reprezentanţi români în aceste foruri internaţionale; 

l) întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii substanţelor 
interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească, în mod artificial, 
capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate la nivel 
naţional; 

m) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea indisciplinei şi violenţei, precum şi 
pentru promovarea  spriritului de „fair play”, pentru prevenirea si combaterea spalarii 
banilor si finanțării terorismului in activitatea de schi si biatlon; 

n) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în 
conformitate cu prevederile legale,  ale Statutului, regulamentelor şi normelor proprii; 

o) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor care se aplică în 
activitatea de schi și biatlon; 

p) asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu din activităţi nepatrimoniale 
specifice activităţii de schi și biatlon sau din activităţi economice directe realizate în 
legătură cu obiectul de activitate al federaţiei; 

q) se poate asocia cu alte persoane juridice şi fizice pentru construirea de societăţi 
comerciale sau pentru participarea cu părţi sociale la societăţi comerciale, pentru 
realizarea obiectivelor federaţiei; 

r) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituții publice 
din subordinea acestora, cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu structuri sportive 
precum şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale 
destinate practicării schiului şi biatlonului din România care pot repartiza, prin hotararea 
consiliului local/consiliului județean, sume din bugetul local, pentru finanțarea 
programelor sportive de interes public desfășurate în unitatea administrativ teritorială 
de către Federația Romana de Schi Biatlon ori de catre direcțiile județene pentru sport și 
tineret, respectiv a municipiului București; 
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s) organizează banca de date a federaţiei privind activitatea de schi și biatlon din România; 
t) exercită autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate, în termenii prevăzuţi de 

Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi potrivit regulamentelor proprii; 
u) reprezintă, susţine şi apără interesele schiului şi biatlonului românesc pe plan intern, în 

relaţiile cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum 
şi pe plan internaţional în relaţiile cu Federaţia Internaţională de Schi şi cu Uniunea 
Internaţională de Biatlon, cu federaţiile de schi și/sau biatlon din alte ţări sau alte foruri 
sportive internaţionale cu implicaţii în domeniul schiului şi biatlonului; 

 
 Art. 20.  
                Federaţia Română de Schi Biatlon elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale, 
potrivit competenţelor care le sunt atribuite în prezentul Statut, următoarele: 

a) Regulamentul de organizare a activităţii de schi și biatlon din România; 
b) Regulamentul disciplinar; 
c) Regulamentul privind statutul şi transferul schiorilor şi biatloniştilor; 
d) Regulamentul privind statutul antrenorilor de schi şi biatlon; 
e) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor de schi şi biatlon  

şi a delegaţilor tehnici pe plan intern; 
f) Regulamentul de clasificare sportivă; 
g) Regulamentul intern al Federaţiei Române de Schi Biatlon, precum şi regulamentele 

de organizare şi funcţionare ale organelor şi comisiilor federaţiei; 
h) Regulamentul echipelor naţionale de schi și biatlon şi al echipelor olimpice de schi și 

biatlon din România; 
i) Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru propria 

activitate sau cu caracter general obligatoriu pentru activitatea de schi și biatlon; 
j) Regulamentul monitorilor de schi, snowboard si sporturi de alunecare pe zapadă și al 

eliberarii cardurilor profesionale; 
k) alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de 

performantă. 
 
 Art. 21.  
                Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) organelor Federaţiei 
Române de Schi Biatlon sunt obligatorii pentru structurile sportive afiliate şi membrii 
acestora. 
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II. MEMBRII 
CAPITOLUL VII – MEMBRII AFILIAŢI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA 
 
              Art. 22. 
       (1) Conform dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, la Federaţia Română de Schi Biatlon se pot 
afilia : structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial, 
respectiv, cluburile sportive persoane juridice de drept privat, organizate ca societăţi 
comerciale sportive pe acţiuni, cluburile sportive persoane juridice de drept public, asociaţiile 
judeţene de schi biatlon.       
      (2) Asociaţiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridică potrivit 
legislaţiei în vigoare şi oficial recunoscute, se pot afilia la asociaţia judeţeană de schi şi/sau 
biatlon din judeţul respectiv, legal constituită, oficial recunoscută şi afiliată la Federaţia 
Română de Schi Biatlon. 
      (3) Afilierea entităților cu personalitate juridică, menţionate la alineatele (1) şi (2), la 
Federaţia Română de Schi Biatlon şi respectiv la asociaţia judeţeană de schi și biatlon se poate 
face numai după ce le este recunoscută oficial calitatea de „structură sportivă” ca urmare a 
înscrierii în Registrul sportiv ţinut de Ministerul Tineretului şi Sportului, primirii numărului de 
identificare şi a Certificatului de identitate sportivă, în conformitate cu procedurile prevăzute 
în Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 
69/2000, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 884/2001. 
 
 Art. 23. 
     (1 Structurile sportive care doresc sa se afilieze pentru a  deveni membru al Federaţiei 
Române de Schi Biatlon, trebuie să adreseze o cerere scrisă către federaţie, prin care solicită 
afilierea şi se obligă să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) 
acesteia. 
     (2) În sensul prevederii de la aliniatul (1), Federaţia Română de Schi Biatlon va emite o 
cerere tip de afiliere în care trebuie completate de către solicitanţi sub sancţiunea nulităţii 
absolute, toate datele mai jos menţionate: 

a) numărul de identificare al respectivei structure sau numarul de înregistrare la Registrul 
Comerțului; 

b) numărul şi data emiterii Certificatului de identitate sportivă; 
c) denumirea stucturii sportive; 
d) sediul, judeţul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail; 
e) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric 

personal, seria si nr actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea, codul 
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de identificare fiscala ale persoanelor juridice asociate și dupa caz, domiciliul ori adresa 
sediului social, 

f) componenţa nominală a organului de conducere/administrativ; 
g) culorile (în cazul cluburilor); 
h) reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele – nominal şi cu 

specimene de semnături; 
i) data completării, semnătura şi ştampila; 

   (3) La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare: 
A. În cazul structurilor sportive de drept privat: 

a) actul constitutiv şi Statutul,în copie legalizată; 
b) copie după hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a 

personalităţii juridice; 
c) copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă; 
d) copie legalizată după Certificatul de înscriere în Registrul Naţional al persoanelor 

juridice fără scop patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop 
patrimonial; 

e) copie legalizată după Certificatul de înmatriculare în registrul Comerţului, în cazul 
structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni; 

f) dovada sediului; 
g) dovada patrimoniului; 

B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public: 
a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate, in copie legalizată; 
b) actul de dispoziţie prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

autentificat; 
c) copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă; 
d) dovada sediului; 
e) dovada patrimoniului; 

C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv:  
a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate, copie legalizată; 
b) actul de dispoziţie, copie legalizată, prin care se stabileşte că respectiva unitate de 

învăţământ desfăşoară, pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, 
pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional de schi și biatlon; 

c) copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă; 
d) dovada sediului; 
e) dovada patrimoniului; 

      (4) Statutele proprii ale membrilor afiliaţi la federaţie trebuie să conţină, fără excepţie, 
prevederi care să stipuleze obligaţii menţionate la Art. 76 din prezentul Statut. 
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     (5) Afilierea structurilor sportive la asociaţiile judeţene de schi și biatlon se va face în 
condiţiile prevăzute în statutele acestora şi în conformitate cu atribuţiile delegate prin 
prezentul Statut. 
 
 Art. 24.  
      (1) Adunarea Generală a Federaţiei Române de Schi Biatlon este competentă să decidă 
asupra afilierii/asocierea membrilor. 
      (2) Comitetul Director sau Comitetul Executiv - în cazuri de forţă majoră, pot hotărî 
afilierea/asocierea cu titlu provizoriu a unui membru, această hotărâre urmând să fie supusă 
aprobării primei Adunări generale a Federaţiei Române de Schi Biatlon, care va decide 
afilierea/asocierea definitivă. 
      (3) Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală pentru anul în cursul căruia a fost 
admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 zile de la data admiterii ca membru 
provizoriu al Federaţiei Române de Schi Biatlon de către Comitetul Director, în caz contrar, 
se vor aplica prevederile Statutului. 
 
 Art. 25.  
     (1) Schimbarea situaţiei juridice a unui membru afiliat, impune obligaţia reafilierii la 
Federaţia Română de Schi Biatlon potrivit procedurilor prevăzute în prezentul Statut şi în 
regulamentele federaţiei. 
     (2) Fiecare membru are obligaţia să notifice Federaţiei Române de Schi Biatlon, în termen 
de 15 zile de la data pronunţării definitive a instanţei judecătoreşti şi Ministerului Tineretului 
şi Sportului, în termen de 30 zile de la data pronunţării definitive a instanţei judecătoreşti, 
orice modificare intervenită în actul constitutiv, pentru a fi operată în documentele federaţiei 
şi respectiv, în registrul sportiv. 
 
             Art. 26. 
      (1) La competiţiile oficiale interne organizate sub egida federaţiei, pot participa numai 
membrii afiliaţi la Federaţia Română de Schi Biatlon şi respectiv, la asociaţia judeţeană de 
schi și biatlon, după caz. 
     (2) Pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale şi internaţionale de schi și biatlon, 
cluburile trebuie să fie afiliate la Federaţia Română de Schi Biatlon. 
     (3) Pentru participarea cu unii dintre sportivii lor, la competiţiile oficiale judeţene de schi 
biatlon, cluburile se vor afilia şi la asociaţia judeţeană de schi și biatlon respectivă. 
     (4) Asociaţiile sportive fără personalitate juridică, pentru participarea la competiţiile 
oficiale judeţene de schi și biatlon trebuie să se afilieze obligatoriu la asociaţia judeţeană de 
schi și biatlon din raza lor teritorială. 
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 Art. 27.  
 Membrii afiliaţi la Federaţia Română de Schi Biatlon au următoarele drepturi: 

a) să exercite competenţele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele, 
hotărârile (deciziile) federaţiei; 

b) să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în 
limitele lor de competeţă şi fără a încălca autoritatea Federaţiei Române de Schi 
Biatlon; 

c) să participe la competiţiile oficiale naţionale organizate de federaţie, precum şi la 
competiţiile internaţionale de schi şi/sau biatlon; 

d) să aibă reprezentanţi în Adunarea Generală a Federaţiei Române de Schi Biatlon şi să 
fie desemnaţi în organele federaţiei, potrivit normelor de reprezentare prevăzute în 
prezentul Statut; 

e) să participe, prin reprezentanţii lor, la Adunarea Generală a Federaţiei Române de Schi 
Biatlon şi să-şi exercite dreptul la vot; 

f) să prezinte propuneri Comitetului Director şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte de 
hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz. 

 
 Art. 28. 
                Membrii afiliaţi la Federaţia Română de Schi Biatlon sunt obligaţi: 

a) să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile federaţiei, regulamentele 
elaborate de Federaţia Internaţionala de Schi şi Uniunea Internaţională de Biatlon, 
precum şi principiile de loialitate şi spirit sportiv, aceste  prevederi trebuind a fi înscrise 
în statutele proprii şi respectate de sportivi şi oficiali; 

b) să păstreze şi să respecte obiectivele propriilor statute şi regulamente; 
c) să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul Federaţiei Române de Schi Biatlon, ale 

organelor şi oficialilor acesteia; 
d) să asigure preluarea obligaţiilor de către membrii lor individuali (sportivi, antrenori, alţi 

oficiali) faţă de Federaţia Română de Schi Biatlon; 
e) să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere, o prevedere 

în acest sens trebuind să fie inclusă în statutul propriu al fiecărui membru afiliat. 
Federaţia Română de Schi Biatlon nu va recunoaşte un organ de conducere al unui 
membru afiliat, inclusiv în care acesta are caracter interimar, dacă nu a fost desemnat 
prin alegeri libere; 

f) să transmită numai prin intermediul Federaţiei Române de Schi Biatlon orice gen de 
corespondenţă adresata la Federaţia Internaţionala de Schi şi Uniunea Internaţională 
de Biatlon; 

g) să permită controlul dispus de federaţie; 
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h) să-şi achite, integral, toate obligaţiile financiare faţă de Federaţia Română de Schi 
Biatlon, la termenele şi în condiţiile stabilite de catre federaţie; 

i) sportivi, membri ai Federaţiei Române de Schi Biatlon nu pot apela la serviciile unui 
manager decât cu consimţământul scris al federaţiei; contractul între sportiv şi 
manager va cuprinde reglementările Federaţiei Române de Schi Biatlon, ale Federaţiei 
Internaţionale de Schi şi Uniunii Internaţionale de Biatlon – în caz contrar, el este nul 
de drept, iar sportivul va fi supus sancţiunilor conform regulamentelor Federaţiei 
Române de Schi Biatlon, ale Federaţiei Internaţionale de Schi şi/sau Uniunii 
Internaţionale de Biatlon; 

j) Membrii afiliati la Federatia Romana de Schi Biatlon sunt obligati sa isi inscrie in 
Statutele si Regulamentele lor de functionare prevederi referitoare la protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date, precum si sa isi organizeze si sa isi desfasoare 
activitatea, pentru care au fost calificați legal, cu respectarea acestor prevederi. 

k) Structurile sportive afiliate, legal constituite și recunoscute oficial, organizate ca 
persoane juridice, de drept privat, fara scop lucrativ, au obligatia să iși desfașoare 
activitatea sub denumirea de “Asociația Clubul Sportiv……..”, cu respectarea 
prevederilor Legii nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. 

  
 Art 29. 
       (1) Dacă un membru afiliat încalcă în mod grav şi repetat Statutul, regulamentele, 
hotărârile şi deciziile Federaţiei Române de Schi Biatlon, Comitetul Director poate să-i 
suspende afilierea cu efect imediat. 
       (2) Suspendarea poate dura până la proxima Adunare Generală, care este în măsură să 
hotărască încetarea, prelungirea sau excluderea membrului respectiv din federaţie. 
       (3) Un membru afiliat suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală, până 
la ridicarea sancţiunii. De asemenea, membrii suspendaţi nu pot avea contacte privitoare la 
activitatea de schi și biatlon cu alţi membri ai Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
 
 Art. 30. 
 Calitatea de membru afiliat al Federaţiei Române de Schi  Biatlon încetează prin: 

a) retragerea din federaţie; 
b) dizolvarea membrului afiliat; 
c) excluderea membrului afiliat din federaţie; 
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d) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii şi, în consecinţă redierea sa 
din Registrul Sportiv; 

e) dizolvarea Federaţiei Române de Schi  Biatlon. 
 
 Art. 31. 
      (1) Un membru afiliat este de drept autorizat să se retragă din federaţie, în următoarele 
condiţii: 

a) hotărârea de retragere din federaţie să fie ratificata, în prealabil de Adunarea 
Generală a membrului afiliat respectiv; 

b) hotărârea de retragere să fie transmisă Comitetului Director prin scrisoare 
recomandată, în termen de 15 zile  de la adoptarea acesteia; 

      (2) Retragerea unui membru afiliat din Federaţia Română de Schi Biatlon se analizeaza de 
Comitetul Director si este supusa ratificarii Adunarii Generale in proxima sedinta. 
      (3) O cerere de retragere poate fi acceptată dacă membrul afiliat respective s-a achitat 
de toate obligaţiile financiare faţă de federaţie. 
      (4) Un membru afiliat a cărui retragere a fost acceptată îşi pierde calitatea de membru al 
Federaţiei Române de Schi Biatlon şi toate drepturile conferite de aceasta. 
 
             Art 32. 
      (1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în 
conformitate cu statutele proprii. 
      (2) Membrul afiliat dizolvat are obligaţia să transmită Comitetului Director al Federaţiei 
Române de Schi Biatlon, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de 
Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia. 
      (3) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde automat calitatea de membru al 
Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (4) Comitetul Director va informa Adunarea Generală a Federaţiei Române de Schi 
Biatlon, la proxima întâlnire cu privire la dizolvarea membrului afiliat respectiv. 
 
              Art. 33. 
      (1) Un membru afliat poate fi exclus din federaţie pentru: 

a) încălcarea gravă a Statutului, regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor organelor 
federaţiei; 

b) ultragii grave la adresa Federaţiei Române de Schi Biatlon sau la adresa oricărui 
membru afiliat al federaţiei de către oficialii sau reprezentanții structurilor sportive in 
cauza;  
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c)  neîndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de federaţie in termen de un an 
calendaristic. 

d) pierderea calităţii de membru afiliat al federaţiei; 
      (2) Pentru motivele menţionate al alineatul (1), Comitetul Director poate adopta măsura 
de suspendare a afilierii în cauză, pe care trebuie să o supună Adunării Generale a Federaţiei 
Române de Schi Biatlon. Pe perioada suspendării, structura sportivă nu-și poate exercita 
dreptul de vot. De asemenea, nu-și poate exercita dreptul la vot,structura sportivă care nu 
are achitate la zi taxele sau alte obligații financiare față de FRSB. 
      (3) Excluderea unui membru afiliat la Federaţia Română de Schi Biatlon se decide în 
Adunarea Generală cu votul a 2/3 din totalul membrilor prezenti. 
      (4) Structurile sportive care își pierd calitatea de membru afiliat al Federaţiei Române de 
Schi Biatlon, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al Federaţiei Române de Schi 
Biatlon. 
 
              Art 34 
 Excluderea unui membru afiliat din Federaţia Română de Schi  Biatlon se aprobă de 
Adunarea Generală la propunerea Comitetului Director. 
 
            Art. 35. 
 Detaliile privind afilierea, dezafilierea (pierderea calităţii de membru afiliat) şi 
reafilierea la federaţie, vor fi precizate în Regulamentul de organizare și functionare a 
activităţii de schi biatlon (ROF) adoptat de  Federaţia Română de Schi Biatlon. 
 
             Art. 36.  
 La propunerea Comitetului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de 
„Membru de onoare al Federaţiei Române de Schi Biatlon” unor personalităţi cu merite 
deosebite în activitatea de schi biatlon, precum şi calitatea de „Preşedinte de onoare al 
Federaţiei Române de Schi Biatlon”. 
  
           Art. 37 
      (1)  Preşedinte de Onoare sau un Membru de Onoare poate fi invitat de catre Consiliul 
Director sa participe la Adunarea Generală, să ia parte la discuţii, dar fără drept de vot.  
      (2) Preşedintele  de Onoare poate fi invitat să participe la şedinţele Comitetului Director, 
în condiţiile prevăzute la alineatul (1) de mai sus. 
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III. ORGANIZARE 
CAPITOLUL VIII – ORGANELE FEDERAŢIEI 
 
            Art. 38 
      (1) Adunarea Generală este organul legislativ al Federaţiei Române de Schi Biatlon şi, în 
consecinţă, autoritatea supremă. 
      (2) Comitetul Director este organul de conducere executivă între Adunările Generale; 
      (3) Comitetul Executiv este organul administrativ permanent al Federaţiei Române de Schi 
Biatlon. 
      (4) Comisia de Cenzori este organ de control fianciar intern al Federaţiei Române de Schi 
Biatlon. 
       (5) Comisiile Centrale sunt organisme de specialitate aflate în subordinea Comitetului 
Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
 
          Art. 39 
 Reprezentanții legali ai Federaţiei Române de Schi Biatlon sunt: 
 Preşedintele şi Secretarul General. 
 
          Art. 40 
      (1) Statul de funcţii al Federaţiei Române de Schi Biatlon se aprobă de catre Comitetul 
Director.   
      (2) Funcţiile salariate se ocupă în condiţiile legii. 
      (3) Eliberarea din funcţie a salariaţilor federaţiei se face conform Statutului şi în condiţiile 
legii. 
      (4) Se pot încheia contracte civile pentru funcții necesare bunei desfășurări a activității și 
se pot utiliza serviciile și a altor specialiști, în funcție de necesități, cu aprobarea Comitetului 
Executiv. 
      (5) Antrenorii federali sunt cadre tehnice specializate, cu calificare superioară, care 
coordonează discipline și probe din domeniul activităţii schiului, snowboard-ului şi 
biatlonului. 
 
A).  Adunearea generala 
 
            Art. 41 
      (1) Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară. 
      (2) Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară anual. 
      (3) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă oricând este necesar. 
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             Art. 42 

(1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi menţionaţi în continuare, care au 
drept de vot egal, astfel: 

- un delegat cu drept de vot pentru fiecare club afiliat; 
- un delegat cu drept de vot pentru fiecare asociaţie judeţeană; 

(2) Numele delegaţilor trebuie comunicate la secretariatul general al federaţiei cu 
minimum 5 zile înainte de data desfăşurării Adunarii Generale. Aceştia se vor prezenta 
la Adunarea Generală cu mandat scris, emis de membrul afiliat respectiv. 

(3) Numai delegaţii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea să decidă asupra chestiunilor 
supuse la vot. 

(4) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Director nu vor putea reprezenta ca 
delegaţi clubul din care fac parte. 

(5) La sedintele Adunarii Generale pot participa, in calitate de invitati ai Comitetului 
Director sau ai Presedintelui si alte persoane implicate in activitatea de schi si biatlon. 

(6) Votul prin corespondenţă nu este admis. 
(7) Ședintele Adunarii Generale nu sunt publice. 

 
                Art 43 
      (1)  Convocarea Adunarii Generale Ordinare se face în scris, de către Comitetul Director, 
cu cel puţin 30 zile înainte de data când urmează să se desfăşoare. 
      (2)  Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi Ordinea de Zi a 
Adunării Generale, menţionându-se explicit temele (problemele) de dezbătut. 
      (3)  Dacă în Ordinea de Zi figurează propuneri pentru modificarea şi/sau completarea 
Statutului, convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al acestora. 
      (4)  Pot fi introduse propuneri în Adunarea Generală numai de către Comitetul Director şi 
membrii afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate secretariatului general al Federaţiei 
Române de Schi Biatlon cu cel puţin 20 zile înainte de Sedinta Adunarii Generale. Numai acele 
propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe Ordinea de Zi vor putea fi discutate în 
Adunarea Generală. 
      (5)  În cadrul desfăşurării Adunării Generale, se stabilesc: 

- drepturile de vot; 
- persoanele care vor întocmi procesul verbal oficial; desemnarea acestora se 

face prin votul deshis al delegaţilor participanţi la Adunare; 
- componenţa comisiei de validare; desemnarea membrilor acesteia se face prin 

votul deschis al delegaţilor participanţi la Adunare; 
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         Art. 44 
     (1) Prin hotărârea a cel puţin 5 membrii ai Comitetului Director, poate fi convocata oricand 
Adunarea Generală Extraordinară. 
      (2) Comitetul Director trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 2/3 
din membrii afiliaţi care o compun, conform Art. 42, alineatul (1), solicită aceasta prin cereri 
scrise înaintate la secretariatul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (3) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată şi ca urmare a depunerii unei 
moţiuni de neîncredere, semnată de cel puţin 2/3 din membrii care o compun. 
      (4) Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 15 zile 
de la data când s-a hotărât convocarea acesteia. 
      (5) Prevederile Art. 42 şi 43 alin(2) se aplică şi în cazul Adunării Generale Extraordinare. 
 
 Art. 45 
      (1) Ordinea de Zi a Adunării Generale Ordinare poate include următoarele puncte: 

a) alocuţiunea preşedintelui Federaţiei Române de Schi Biatlon, prezentarea situaţiei 
prezenţei delegaţilor cu drept de vot şi adoptarea Ordinii de Zi; 

b) desemnarea a 2 – 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial; 
c) desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – comisia de validare; 
d) raportul Comitetului Director privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima 

Adunare Generală; 
e) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent şi aprobarea, prin vot a acestuia; 
f) prezentarea şi aprobarera prin vot a raportului Comisiei de cenzori; 
g) prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri 

şi cheltuieli; 
h) examinarea propunerilor de modificare a Statutului Federaţiei Române de Schi 

Biatlon şi a regulamentelor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
schi și biatlon; 

i) propuneri şi cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală în condiţiile 
prevăzute la Art. 43, alineatul (4); 

j) admiterea sau excluderea membrilor Federaţiei Române de Schi Biatlon, după caz; 
ratificarea sau modificarea deciziilor de suspendare pronunţate de Comitetul 
Executiv; 

k) alegerea Preşedintelui, confirmarea validităţii alegerilor desfăşurate pentru 
desemnarea vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Director potrivit prevederilor 
Art. 52, alineatele (3,)(4),(5)(6),(7),(9) din prezentul Statut, alegerea membrilor 
Comisiei de Cenzori şi a Comisiei de Apel (în cadrul Adunării Generale Ordinare sau 
când este necesar); 
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      (2) Ordinea de Zi a unei Adunări Generale Extraordinare va include numai problemele care 
au determinat 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. 46 
       Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurnă) la Adunarea generală sunt 
suportate de: 

a) Federaţia Română de Schi Biatlon pentru membrii Comitetului Director, membrii de 
onoare şi invitaţii din conducerile comisiilor centrale; 

b) Asociaţiile judeţene de schi și biatlon şi cluburi – pentru delegaţii lor; 
 
 Art 47 
      (1) O Adunare Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa a 
jumatate plus unu din numărul delegaţilor reprezentanti ai structurilor sportive afiliate. 
      (2) Dacă, la verificarea mandatelor, se constată că Adunarea generală nu este statutar 
constituita, aceasta va fi reconvocata pentru aceeasi zi, situatie in care Adunarea Generala 
se va desfăşura dupa 2 ore de la ora primei convocări şi va avea putere de decizie indiferent 
de numărul membrilor prezenţi. 
      (3) Prezidiul Adunării Generale este format din Preşedinte, vicepreşedinţi si Secretarul 
General. 
      (4) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele federaţiei care în deschiderea 
Adunării, trebuie să prezinte situaţia numerică a prezenţei delegaţilor cu drept de vot şi să 
facă cunoscută lista nominală a acestora. 
 
           Art. 48 
      (1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumatate plus unu din numarul voturilor 
membrilor prezenţi, în afară de cazurile de mai jos, în care este necesară o majoritate de 2/3 
din totalul membrilor prezenți cu drept de vot pentru: 
  - modificări şi completări la Statut; 
                       - completări la Ordinea de Zi a Adunării Generale; 
  - excluderea membrilor afiliaţi; 
        - schimbarea obiectivelor  federaţiei; 
  - dizolvarea federaţiei; 
      (2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii sau legitimaţiei de vot) sau 
secret (cu buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală. 
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      (3) Propunerile trebuie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru 
aceeaşi problemă sunt mai multe propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare 
delegat nu poate vota decât pentru una dintre aceste propuneri. 
      (4) Votarea cu vot deschis se poate face prin apel nominal. 
      (5) Nimeni nu este constrâns să voteze. 
 
             Art. 49 
      (1) Atunci când există minimum 2 candidaţi, toate alegerile se fac prin vot secret cu 
buletine de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea se va face prin vot 
deshis. 
      (2) Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către comisia de validare. 
      (3) Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de preşedintele comisiei 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 eliberate votul este anulat şi se va proceda la o altă votare. 
      (4) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. 
Buletinele necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul. 
 
             Art 50 
      (1) Preşedintele Federaţiei Române de Schi Biatlon este ales prin vot de către Adunarea 
Generală Ordinară de alegeri a Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (2) Vicepreşedinţii și ceilalţi membrii aleși ai Comitetului Director reprezentanţi ai 
cluburilor afiliate sunt desemnaţi potrivit prevederilor Art. 52, alineatele (3), (4), (5) şi (9); 
validitatea respectivelor alegeri se confirmă de Adunarea Generală Ordinară de alegeri a 
Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (3) Pentru alegerea Preşedintelui federaţiei, membrii afiliaţi vor depune propuneri 
nominale la secretariatul Federaţiei Române de Schi Biatlon, cu cel puţin 20 zile înainte de 
data la care este convocată Adunarea Generală Ordinară de alegeri. 
      (4) Propunerile pentru funcţia de Preşedinte trebuie însoţite de programe scrise ale 
fiecărui candidat privind obiectivele pe care doreşte să le realizeze pe perioada mandatului. 
      (5) Dosarul de candidatura la functia de Presedinte, trebuie sa contina urmatoarele 
documente: 
              - C.V.; 
              - Certificat de Cazier Judiciar; 
              - Declaratie pe propria raspundere privind cunoasterea a cel putin  unei limbi straine 
(scris/ citit), utilizata oficial de catre Federatiile Internationale la care Federatia Romana de 
Schi Biatlon este afiliata; 
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              - Dovada ca persoana respectiva a desfasurat anterior o activitate de minim 4 ani 
intr-o functie de conducere; 
              - Licentiat(a) al unei institutii de Invatamant Superior recunoscute in Romania. 
      (6) Pentru alegerea Preşedintelui federaţiei este necesară obţinerea unui numar de 
jumatate plus unu din voturile valabil exprimate si validate. 
      (7) Secretarul General al  Federaţiei Române de Schi Biatlon, este numit de catre Consiliul 
Director la propunerea Presedintelui si este, potrivit Art. 52, alineatul (1) membru de drept 
în Comitetul Director. 
 
 Art. 51 

(1) Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a Federaţiei 
Române de Schi Biatlon. 

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale: 
a) aprobă Statutul Federaţiei Române de Schi Biatlon, modificările şi completările 

acestuia precum şi modificarea actului constitutiv al federaţiei; 
b) aprobă programele strategice privind activitatea de schi și biatlon din România, 

elaborate pe perioade de 4 ani (între două Adunări Generale de alegeri); 
c) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale 

federaţiei; 
d) aprobă sistemul competiţional naţional precum şi modificările acestuia; 
e) decide asupra modului de votare, cvorumului şi majorităţii cu care se iau hotărârile; 
f) alege Preşedintele federaţiei, confirmă validitatea alegerilor desfăşurate pentru 

desemnarea vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Director şi stabileşte 
competenţele acestui organ; 

g) alege cenzorul, aprobă regulamentul intern de organizare şi funcţionare a 
acestuia/(ROF) şi membrii comisiei de apel; 

h) aprobă raportul prvind activitatea Comitetului Director, bilanţul contabil şi 
descărcarea de gestiune a Comitetului Director, raportul cenzorului; 

i) aprobă procesul verbal oficial al Adunării Generale; 
j) decide, în ultimă instanţă, asupra afilierii, suspendării şi excluderii membrilor 

federaţiei, potrivit prevederilor prezentului Statut; 
k) aprobă cuantumul cotizaţiei anuale pentru membrii Federaţiei Romane de Schi 

Biatlon; 
l) hotărăşte în legătură cu dizolvarea federaţiei şi lichidarea patrimoniului, conform 

legii; 
m) îndeplineşte orice atribuţii, în conformitate cu prevederile prezentului Statut; 
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(3) Procesul verbal al Adunării Generale semnat de persoanele desemnate să-l 
întocmească sau să-l verifice, în cazul că a fost făcut prin stenogramă, se păstrează la 
secretariatul general al federaţiei. 

(4) Hotărârile Adunării Generale devin operante şi obligatorii pentru federaţie şi membrii 
săi, după 15 zile de la data când au fost adoptate. 

(5) În cazuri speciale, Adunarea Generală poate decide ca hotărârile să intre în vigoare la 
date diferite faţă de situaţia menţionată la alineatul (4). În astfel de situaţii, o hotărâre 
devine operantă începând cu data fixată de Adunarea Generală. 

 
 
B. Comitetul Director  
 
 Art. 52 

(1) Comitetul Director se compune din 9 persoane, după cum urmează: 
- preşedinte; 
- 3 vicepreşedinţi;  
- un reprezentant al cluburilor sportive de seniori participante în sistemul 

competiţional naţional; 
- un reprezentant al cluburilor sportive  cu activitate exclusivă de copii şi juniori, 

participanţi în sistemul competiţional naţional; 
- un reprezentant al asociaţiilor judeţene de schi și biatlon; 
- un reprezentant al cluburilor sportive de drept privat, participant în sistemul 

competițional anual; 
- Secretarul General al Federaţiei Române de Schi Biatlon. 

(2) O persoana poate candida numai pentru o functie din Comitetul Director. 
(3) Nu pot fi alese doua sau mai multe persoane din aceeasi structura sportiva. 
(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu pot fi aleşi dintre antrenorii activi ai structurilor 

sportive afiliate la Federaţia Română de Schi Biatlon 
(5) Preşedintele se alege potrivit prevederilor Art. 49 şi Art. 50 din prezentul Statut şi are 

mandat pentru o perioadă de patru ani. Mandatul poate fi reînoit. 
(6) Vicepreşedinţii sunt alesi în cadrul Adunării Generale 
(7) Reprezentanţii cluburilor şi asociaţiilor judeţene sunt alesi, în cadrul Adunării Generale 

şi au mandate pentru 4 ani. 
(8) Membrii alesi din prezentul Statut au mandate pe o perioada de 4 (patru) ani. 
(9) Dacă preşedintele Federaţiei Române de Schi Biatlon îşi încetează activitatea, unul 

dintre vicepreşedinţi sau Secretarul General, desemnat de Comitetul Director, îi va 
prelua atribuţiile până la cel mult Adunarea Generală următoare. 
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(10)Alegerile pentru desemnarea vicepreşedinţilor mentionaţi la alineatul (5) de mai sus, 
se desfăşoară conform Art. 49, alineatele (1) - (4) cu condiţia de a fi validat un singur 
reprezentant din partea unei structuri sportive afiliate. 

 
             Art. 53 
      (1) De regulă, Comitetul Director se întruneşte lunar şi de cel puţin 6 ori într-un an 
calendaristic. El se poate întruni ori de câte ori este necesar, în cazuri exceptionale ședințele 
se pot desfașura prin mijloace audio-video la distantă, conform legii. 
      (2) Comitetul Director este statutar constituit în prezenţa a jumătate plus unu din totalul 
membrilor săi. 
      (3) Hotărârile Comitetului Director se adoptă cu jumatate plus unu din numarul voturilor 
exprimate. În caz de egalitate, decide votul Preşedintelui. 
      (4) Au dreptul să voteze toţi membrii Comitetului Director, cu un singur vot fiecare. 
      (5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Comitetului 
Director prezenţi la şedinţa respectivă. 
      (6) Votul prin procură nu este admis. 
      (7) La fiecare şedinţă a Comitetului Director, se întocmeşte proces – verbal, într-un 
registru cu pagini numerotate, care în final va fi semnat de către toţi membrii prezenţi; acesta 
constituind document oficial al Federaţiei Române de Schi Biatlon, se păstrează la 
secretariatul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (8) Şedinţele Comitetului Director nu sunt publice. 
 
              Art. 54 
      (1) Comitetul Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon are următoarele atribuţii: 

- aprobă Regulamentul de organizare a activităţii de schi si biatlon din România, 
Regulamentul disciplinar precum şi modificările sau completările acestora; 

- Regulamentul de ordine interioară al Federaţiei Române de Schi Biatlon; 
- întocmeste si propune spre aprobarea Adunarii Generale Regulamentul de organizare si 

functionare al Federatiei Romane de Schi Biatlon (ROF); 
- Intocmeste in colaborare cu Asociatia Nationala a Monitorilor de Schi din Romania si 

propune spre aprobarea Adunarii Generale Regulamentul Monitorilor de Schi, 
Snowboard si Sporturi de Alunecare pe Zapada si al eliberarii Cardurilor Profesionale; 

- asigură aplicarea programelor şi planurilor de activitate şi a hotărârilor Adunării 
Generale precum şi respectarea, de către toţi membrii federaţiei, a Statutului şi 
regulamentelor federaţiei; 

- aprobă afilierea provizorie a secţiilor de schi și de  biatlon la federaţie, avizeaza fuziunile 
de secţii, schimbările de denumire ale acestora precum şi încetarea activităţii lor; 
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- aprobă componenţa comisiilor centrale ale federaţiei; 
- întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi analizează periodic execuţia 

acestuia; 
- aprobă transferurile sportivilor, contractele de colaborare dintre structurile sportive 

afiliate si avizeaza  contractele de activitate sportiva (CAS), în conformitate cu 
prevederile legale si regulamentele federaţiei; 

- aprobă calendarul competiţional şi calendarul acţiunilor competiţionale internaţionale; 
- aprobă regulamentele de organizare şi desfăşurare ale competiţiilor interne şi 

internaţionale, organizate de către Federaţia Română de Schi Biatlon; 
- aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competitii a sportivilor de 

performanţă, precum şi sistemul de cerinţe şi norme pentru toate categoriile de sportivi; 
- aprobă, în baza propunerilor formulate de comisiile tehnice ale federaţiei, componenţa 

loturilor olimpice şi naţionale, structura colectivelor tehnice şi planurile de pregătire ale 
loturilor, inclusiv obiectivele de realizat; 

- aprobă componenţa delegaţiilor care participă la competiţii şi reuniuni internaţionale; 
- aprobă mandatul reprezentanţilor federaţiei, în vederea participării la reuniunile 

Federaţiei Internaţionale de Schi, Uniunii Internaţionale de Biatlon, precum şi la reuniuni 
similare; 

- numește antrenorii loturilor naționale si colectivele tehnice ale acestora, la propunerea 
Secretarului General și/sau a Presedintelui; 

- analizează periodic, activitatea de pregătire şi nivelul atins de componenţii loturilor 
olimpice şi naţionale de schi şi biatlon; 

- analizează rezultatele obţinute la competiţii internaţionale de obiectiv şi concluziile 
activităţii loturilor naţionale, pe baza rapoartelor întocmite şi prezentate de conducători  
şi colective tehnice; 

- avizează și propune spre aprobarea Adunării Generale afilierea la foruri internaţionale; 
- propune candidaţii federaţiei pentru a fi aleşi, cooptaţi sau numiţi în organismele 

Federaţiei Internaţionale de Schi sau Uniunii Internaţionale de Biatlon; 
- aprobă anual, lista arbitrilor de nivel naţional şi international si propunerile pentru 

delegaţi tehnici la concursurile naţionale şi  internaţionale; 
- avizeaza contractele incheiate de sportivii şi tehnicienii români care solicită să activeze 

în străinătate, precum şi pentru sportivii şi tehnicienii străini care solicită să activeze în 
Romania; 

- asigură desfăşurarea corespunzătoare a acţiunilor de selecţie, pregătire şi participare la 
competiţiile internaţionale a loturilor reprezentative şi organizează controlul activităţii 
acestora; 



25 
 

- organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii comisiilor centrale, asociaţiilor 
judeţene, precum şi a secţiilor din cluburile afiliate; 

- convoacă Adunarea Generală a federaţiei, aprobă Ordinea de Zi şi materialele ce 
urmează  să fie prezentate; 

- propune Adunării Generale acordarea titlurilor de Presedinte de Onoare si a Membrilor 
de Onoare ai Federaţiei Române de Schi Biatlon; 

- propune Ministerului Tineretului şi Sportului acordarea titlurilor de „Maestru al 
sportului” şi „Maestru emerit al sportului” pentru sportivi, precum şi cele de „Antrenor 
emerit” pentru antrenori, care au îndeplinit cerinţele stabilite prin normativele 
Ministerului Tineretului şi Sportului şi a Federației Romane de Schi Biatlon; 

- se preocupă de atragerea de fonduri financiare pentru activitatea federaţiei, din surse 
bugetare şi extrabugetare; 

- validează actele si lucrarile efectuate de comisiile si colegiile centrale ale federaţiei; 
- decide în orice probleme privind activitatea de schi și de biatlon în condiţiile respectării 

legilor, Statutului şi regulamentelor federaţiei, precum şi normelor Ministerului 
Tineretului şi Sportului; 

- aprobă organigrama şi politica de personal ale Federaţiei Române de Schi Biatlon; 
- aprobă normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare în lei şi 

valută şi normele privind drepturile în lei şi valută  ale spotivilor, antrenorilor şi celorlalţi 
tehnicieni (indemnizaţii, prime, premii etc.); 

- controlează activitatea cluburilor şi  asociaţiilor judeţene de schi și biatlon; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

 (2) În situaţii de excepţie, în care se constată încălcări grave a legilor, a Statutului şi 
regulamentelor federaţiei, Comitetul Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon poate 
decide organizarea de noi alegeri, in conditiile prezentului Statut. 
 (3) Hotărârile Comitetului Director intră în vigoare la termenele stabilite de acesta. 
 (4) Atribuţiile membrilor Comitetului Director se stabilesc prin Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a acestuia. 
 
C. Comiterul Executiv  
 
 Art. 55 
      (1) Comitetul Executiv este organul administrativ şi de gestionare permanent al Federaţiei 
Române de Schi Biatlon care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi 
Comitetului Director. 
      (2) Comitetul Executiv este alcătuit din Președintele, Secretarul General și cei 3 
vicepreședinti. 
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           Art. 56 
      (1) Comitetul Executiv se întruneşte, în şedinţe convocate de Preşedinte, ori de câte ori 
este necesar. În Comitet se prezintă informări, se analizează şi se iau decizii pentru punerea 
în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi Comitetului Director, rezolvarea problemelor 
curente şi urgente din activitatea Federaţiei Române de Schi Biatlon, sau probleme care 
privesc derularea activităţii de schi și biatlon în general şi stabilirea responsabilităţilor ce revin 
fiecărui membru al Comitetul Executiv în soluţionarea acestora. 
      (2) Deciziile Comitetul Executiv vor fi aplicate în termenele stabilite de acesta, iar 
Comitetul Director va fi informat în prima şedinţă. 
 
             Art 57  
      (2) Comitetul Executiv este statutar constituit în prezenţa a jumătate plus unu din totalul 
membrilor săi, iar in cazuri exceptionale sedintele se pot desfasura prin mijloace audio-video 
la distanta. 
      (3) Hotărârile Comitetului Executiv se adoptă cu jumatate plus unu din numarul voturilor 
exprimate. În caz de egalitate, decide votul Preşedintelui. 
      (4) Au dreptul să voteze toţi membrii Comitetului Executiv, cu un singur vot fiecare. 
      (5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Comitetului 
Executiv prezenţi la şedinţa respectivă. 
      (6) Votul prin procură nu este admis. 
      (7) La fiecare şedinţă a Comitetului Executiv, se întocmeşte proces – verbal, într-un 
registru cu pagini numerotate, care în final va fi semnat de către toţi membrii prezenţi; acesta 
constituind document oficial al Federaţiei Române de Schi Biatlon, se păstrează la 
secretariatul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (8) Şedinţele Comitetului executive nu sunt publice. 
  
            Art. 58 
 Comitetul Executiv are următoarele atribuţii: 

a) decide în legătură cu soluţionarea unor chestiuni urgente care intervin între şedinţele 
Biroului Federal; 

b) decide asupra toturor problemelor privind activitatea curentă a Federaţiei Române de 
Schi Biatlon – organizatorice, tehnice, juridice, financiare şi de asigurare materială; 

c) elaborează proiecte de regulamente şi norme privind activitatea de schi și biatlon şi le 
prezintă spre aprobare Comitetului Director sau Adunării Generale, după caz; 

d) întocmeşte proiecte de programe privind activitatea de schi și biatlon şi le prezintă 
Comitetului Director spre aprobare. 
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e) întocmeşte proiecte de organigramă şi politica de personal ale federaţiei şi le prezintă 
Comitetului Director spre aprobare. 

f) aprobă acte juridice şi contracte ale Federaţiei Române de Schi Biatlon, în limita 
competenţei stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Federaţiei 
Române de Schi Biatlon; 

g) prezintă, la cerere, rapoarte de activitate Comitetului Director; 
h) exercită orice atribuţii delegate de Adunarea Generală sau Comitetul Director cu 

respectarea prevederilor prezentului Statut; 
 
D. Președintele 
 
             Art. 59 
      (1) Preşedintele reprezintă şi angajează legal Federaţia Română de Schi Biatlon în relaţiile 
cu autorităţile publice române, cu federaţiile similare din alte ţări, cu Federaţia Internaţională 
de Schi şi cu Uniunea Internaţională de Biatlon, cu alte foruri din activitatea de schi și biatlon, 
precum şi cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, cu respectarea prevederilor 
prezentului Statut. 
      (2) Preşedintele federaţiei organizează activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor 
Adunării Generale şi ale Comitetului Director, a prevederilor programelor şi planurilor de 
activitate aprobate. 
      (3) Preşedintele federaţiei prezidează toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului 
Director şi Comitetului Executiv. 
      (4) Dacă Preşedintele se afla in imposibilitatea de a participa la sedintele Comitetului 
Director si/sau Comitetului Executiv, acesta va desemna un vicepresedinte care ii va prelua 
prerogativele pe perioada de indisponibilitate. 
      (5) In caz de egalitate, votul Presedintelui este decisiv.      
      (6) Preşedintele Federaţiei Române de Schi Biatlon angajează Secretarul General al 
federaţiei în condiţiile legii, stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile acestuia. 
      (7) Preşedintele încheie acte juridice în numele federaţiei, potrivit competenţelor 
acordate prin prezentul Statut şi regulamentul intern al Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (8) Preşedintele federaţiei este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către 
Adunarea Generală şi Comitetul Director, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut. 
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E. Secretarul General 
 
          Art. 60 
      (1) Secretarul General este ordonatorul de credite al federaţiei. 
      (2) Secretarul General reprezintă şi angajează legal Federaţia Română de Schi Biatlon în 
relaţiile cu autorităţile publice române, cu federaţiile similare din alte ţări, cu Federaţia 
Internaţională de Schi şi cu Uniunea Internaţională de Biatlon, cu alte foruri din activitatea 
de schi și biatlon, precum şi cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, cu respectarea 
prevederilor prezentului Statut, pe baza mandatului acordat de Presedintele Federatiei 
Romane de Schi Biatlon. 
     (3) Secretarul General încheie acte juridice în numele și pentru federaţie, potrivit 
competenţelor acordate prin prezentul Statut şi regulamentul de organizare si functionare al 
Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
     (4) Secretarul General este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către Adunarea 
Generală şi Comitetul Director, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut. 
     (5) Secretarul General al Federaţiei Române de Schi Biatlon încheie contractele individuale 
de muncă cu personalul federaţiei, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestuia şi 
decide asupra salarizării lor împreună cu Președintele, în funcţie de studii şi munca efectiv 
prestată, conform legii. 
     (6) Secretarul General asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului, 
regulamentelor și normelor Federaţiei Române de Schi Biatlon în întreaga activitate 
organizata si desfasurata de federaţie. 
      (7) Secretarul General organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării 
hotărârilor Adunării Generale şi ale Comitetului Director, a prevederilor programelor şi 
planurilor de activitate aprobate. 
 
F. Cenzorul 
 
             Art. 61 
      (1) Controlul financiar intern al Federaţiei Române de Schi Biatlon este asigurat de către 
un cenzor numit de Adunarea Generală; obligatoriu el trebuie să fie specializat în domeniul 
financiar contabil. 
      (2) Mandatul cenzorului este pentru o perioadă de 4 ani. 
      (3) Membrii Comitetului Director şi al Comitetului Executiv nu pot fi cenzori. 
      (4) Cenzorul are următoarele atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Federaţiei Române de Schi 
Biatlon; 
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b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 
c) poate participa, la şedinţele Comitetului Director şi ale Comitetului Executiv  fără 

drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de 

Adunarea Generală; 
      (5) Activitatea cenzorului  este subordonată Adunării Generale. 
      (6) Regulile generale de organizare şi funcţionare a activităţii cenzorului se aprobă de 
Adunarea Generală. 
 
 
G. Comisiile Centrale  
 
               Art. 62 

(1) În cadrul Federaţiei Române de Schi Biatlon funcţionează următoarele comisii si 
colegii centrale.  

a) Comisiile tehnico – metodice, pe discipline; 
                                    - schi alpin 
                                    - schi fond 
                                    - schi sarituri 
                                    - snowboard 
                                    - biatlon 

b) Comisia de Competiţii; 
c) Comisia de legitimări, transferări, clasificări şi statistică; 
d) Comisia şcolilor şi monitorilor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe 

zăpadă; 
e) Comisia pentru Mass - media; 
f) Comisia de Etica 
g) Comisia Juridică; 
h) Comisia de Disciplină; 
i) Comisia de Apel; 
j) Colegiul Central al Antrenorilor  
k) Colegiul Central al Arbitrilor. 

       (2) Comisiile si Colegiile centrale ale Federaţiei Române de Schi Biatlon sunt organisme 
de lucru cu caracter consultativ, specializate pe principalele domenii de activitate ale 
federaţiei.  
       (3) Comisiile si Colegiile Centrale sunt alcatuite dintr-un numar de 3-7 membri. 
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       (4) Cu excepţia Comisiei de Apel, preşedinţii comisiilor centrale şi colegiilor, precum si 
membrii acestora sunt numiţi de Comitetul Director, la propunerile Secretarului General al 
federaţiei. 
       (5) Comisia de Apel se alege de către Adunarea Generală prin vot deschis şi este formată 
din: un preşedinte şi 2 membrii, aleşi din rândul persoanelor cu mare experienţă în schi și în 
biatlon, competente şi cu o conduită morală ireproşabilă. Din Comisia de Apel nu pot face 
parte reprezentanţi ai secţiilor sau ai organismelor federaţiei. 
       (6) Pe parcursul activităţii, în funcţie de necesităţi se pot înfiinţa de catre Comitetul 
Director  şi alte comisii si colegii. 
 
 Art. 63 
                Comisiile vor functiona dupa regulamente proprii, aprobate de Comitetul Director. 
 
 
CAPITOLUL IX – ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE SCHI ȘI BIATLON 
 
 Art. 64 
      (1) Asociaţiile judeţene de schi și biatlon sunt persoane juridice de drept privat constituite 
din cluburile şi asociaţiile sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi 
recunoscute de acestea. 
      (2) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii ca asociaţii fără scop 
lucrativ. 
      (3) La nivelul fiecărui judeţ se poate constitui o singură asociaţie judeţeană de schi și 
biatlon; aceste asociaţii se pot înfiinţa numai cu acordul Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (4) Asociaţiile judeţene de schi și biatlon se afiliază la Federaţia Română de Schi Biatlon, 
respectarea Statutului şi regulamentelor federaţiei fiind obligatorii pentru acestea. 
 
            Art 65 
      (1) Asociaţiile judeţene de schi și biatlon au drept scop organizarea activităţii de schi și de 
biatlon la nivel judeţean. 
      (2) Obiectivele, atribuţiile, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene de schi și biatlon 
decurg din Statutul şi regulamentele Federaţiei Române de Schi Biatlon şi din puterea 
delegată de federaţie. 
      (3) Asociaţiile judeţene de schi și biatlon îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului şi 
regulamentelor proprii, avizate de Comitetul Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
Modificările şi completările aduse acestora, fără avizarea Comitetul Director al Federaţiei 
Române de Schi Biatlon sunt nule de drept. 
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      (4) Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile organelor asociaţiilor judeţene de schi 
și biatlon sunt obligatorii pentru membrii acestora. 
 
           Art. 66 
      (1) Principalele atribuţii ale asociaţiilor judeţene de schi și biatlon sunt: 

a) elaborează programul strategic privind activitatea de schi și biatlon în judeţul 
respectiv, dezvoltarea şi promovarea schiului şi biatlonului la nivel teritorial; 
organizează, sprijină şi controlează aplicarea programului; 

b) stabilesc calendarul sportiv judeţean anual, în raport cu cel naţional, elaborat de 
Federaţia Română de Schi Biatlon; 

c) organizează, conduc şi controlează sistemul competiţional judeţean, omologhează 
rezultatele acestora, potrivit reglementărilor Federaţiei Române de Schi Biatlon, 
precum şi propriilor regulamente; 

d) organizează la nivelul judeţului, direct sau în colaborare cu organismele sau 
instituţiile abilitate, activităţi pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor 
necesari în activitatea de schi şi biatlon (instructori sportivi, arbitri, delegaţi tehnici) 
după caz şi în limitele competenţelor lor; 

e) elaborează regulamente şi norme proprii de organizare, tehnice, financiare, în 
conformitate cu prevederile legale şi reglementările Federaţiei Române de Schi 
Biatlon; 

f) stabilesc şi aplică măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, precum şi 
combaterea folosirii substanţelor interzise (doping); 

g) colaborează cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, cu autorităţile 
administraţiei publice,locale și județene în scopul dezvoltării bazei materiale 
destinate practicării schiului şi biatlonului; 

h) asigură şi administrează mijloacele financiare şi materiale din patrimoniul propriu, 
conform prevederilor legale şi ale Statutului, regulamentelor şi normelor proprii; 

i) organizează şi asigură ţinerea evidenţei activităţii de schi și biatlon din judeţ; 
j) exercită autoritatea disciplinară asupra activităţii de schi și biatlon la nivel de judeţ în 

termenii prevăzuţi de lege şi potrivit Statutului şi reglementărilor Federaţiei Române 
de Schi Biatlon; 

      (2) Membrii afiliaţi ai unei asociaţii judeţene de schi și biatlon sunt reprezentaţi de către 
aceasta, prin delegatul său cu drept de vot, în Adunarea generală a Federaţiei Române de 
Schi Biatlon. 
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CAPITOLUL X – MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
 
                Art 67 
      (1) Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare activităţii sale, Federaţia 
Română de Schi Biatlon poate deţine, în proprietate, închiriate sau în folosinţă baze sportive, 
terenuri, instalaţii, spaţii de cazare, cantine, restaurante, precum şi alte dotări necesare 
practicării schiului şi biatlonului şi organizării concursurilor de schi și biatlon, magazine de 
închiriat şi de comercializat materiale specifice. 
      (2) Fondurile financiare ale Federaţiei Române de Schi Biatlon provin din: 
         a) venituri proprii din: 

a. încasări din manifestări sportive, prestări servicii, drepturi de 
televiziune; 

b. încasări din contracte de sponsorizare, reclame şi publicitate sportivă, 
precum şi din alte contracte pentru realizarea de venituri, încheiate cu 
parteneri români sau străini, în condiţiile legii; 

c. cotizaţii şi taxe; 
d. drepturile obţinute prin contractele sportivilor şi tehnicienilor români 

care activează în străinătate; 
e. vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de 

publicitate sportivă; 
f. donaţii şi contribuţii în bani şi în natură, de la persoane fizice sau 

juridice, române sau străine; 
g. consultanţă de specialitate – lecţii de schi – prin monitorii angajaţi 

temporar de Federaţia Română de Schi Biatlon; 
h. alte surse, în condiţiile legii. 

         b) subvenţii de la Bugetul Public acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului, 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, alte ministere;  
         c) subvenţii de la Federaţia Internaţională de Schi şi Uniunea Internaţională de Biatlon. 
      (3) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale Federaţiei Române de 
Schi Biatlon sunt cuprinse în bugetul anual propriu. 
      (4) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel: 

a) potrivit competenţelor stabilite în Statutul şi regulamentele federaţiei şi în 
conformitate cu prevederile normelor proprii în materie, aprobate de Comitetul 
Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon, pentru veniturile proprii; 

b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele 
acordate de organele administraţiei publice centrale, județene şi locale pentru 
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finanţarea programelor Federaţiei Române de Schi Biatlon, ca structură sportivă 
fără scop lucrativ, de utilitate publică; 

c) potrivit condiţiilor stabilite de către Federaţia Internaţională de Schi şi Uniunea 
Internaţională de Biatlon, pentru sumele acordate de către acestea; 

      (5) Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
      (6) Exerciţiul financiar este anual, se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la 
data de 01 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an şi se finalizează cu 
bilanţ contabil. 
      (7) Federaţia Română de Schi Biatlon, potrivit legii, este scutită de impozite şi taxe locale.  
      (8) Federaţia Română de Schi Biatlon, potrivit legii, este scutită de impozitul pe profit 
atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursă în scopul realizării 
obiectivelor pentru care a fost autorizată, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, 
precum şi pentru cheltuieli de funcţionare. 
      (9) Federaţia Română de Schi Biatlon are organisme proprii de administare şi gestionare 
a bugetului şi patrimoniului, constituite conform legii, precum şi Statutului şi regulamentelor 
proprii. 
      (10) Federaţia Română de Schi Biatlon se supune verificărilor financiare potrivit legii şi 
Statutului propriu. 
 
 Art. 68 
       Federaţia Română de Schi Biatlon deţine exclusivitatea: 

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor 
săi în echipament de concurs şi de reprezentare, când aceştia participă la competiţii 
în numele Federaţiei Române de Schi Biatlon; 

b) dreptului de folosinţă a siglei şi emblemei proprii; 
c) dreptului de reclamă, publicitate, transmisii televizate la competiţiile pe care le 

organizează; 
  
             Art. 69 
 Federaţia Română de Schi Biatlon poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul 
echipelor naţionale de schi și biatlon care se deplasează în ţară şi peste hotare la competiţii 
sau cantonamente de pregătire, precum şi al reprezentanţilor federaţiei la reuniunile interne 
şi internaţionale. 
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          CAP. XI – AUTORITATEA DISCIPLINARĂ 
 
               Art. 70 
               Răspunderea disciplinară reprezintă ansamblul de norme legale privind 
sancționarea faptelor de încălcare cu vinovăție, de către orice persoană fizică sau juridică a 
unor reguli sau norme de conduită, care asigură desfășurarea în condiții de eficiență a 
procesului de activitate sportivă, reguli acceptate și asumate prin chiar actul afilierii la 
Federatia Romana de Schi Biatlon. Astfel de fapte sunt: 
      (a) Nerespectarea și abaterile de la Statutul, regulamentele, normele, hotarârile 
Federației Romane de Schi Biatlon; 
      (b) Neluarea măsurilor pentru prevenirea violenței fizice exercitată în timpul pregătirii 
sportivilor, în concursuri, în orice loc în care se practică sportul; 
      (c) Nerespectarea principiului de fair-play și sportivitate în locurile în care se desfașoară 
acțiuni sportive de schi si biatlon; 
      (d) Prevenirea ieșirilor necontrolate și manifestărilor agresive ale practicanților schiului 
și biatlonului: sportivi, antrenori, arbitrii, alți tehnicieni etc.; 
      (e) Neluarea măsurilor anti-doping pentru eliminarea dopajului, sustragerea de la 
controlul doping, nerespectarea normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea 
controlului doping, privind toate persoanele care se dovedesc a fi implicate în cazuri de 
dopaj; 
      (f) Nerespectarea obligațiilor statutare asumate față de Federatia Romana de Schi 
Biatlon; 
      (g) Afilierea la organisme internaționale fără avizul Federației Romane de Schi Biatlon; 
      (h) Organizarea de competiții interne și internaționale fără avizul Federației Romane de 
Schi Biatlon; 
      (i) Participarea sportivilor legitimați la competiții internaționale fără aprobarea 
prealabilă scrisă a Federației Romane de Schi Biatlon; 
      (j) Declarații publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot 
incita sau pot conduce la acte de violență; 
      (k) Declarații publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot 
prejudicia imaginea Federației Romane de Schi Biatlon; 
      (l) Absenta nejustificata de la competiții și de la alte acțiuni in cazul convocărilor la lotul 
national; 
      (m) Participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice 
probă sau competiție; 
      (n) Orice alte tipuri de abateri date în competenta Comisiei de disciplina a Federației 
Romane de Schi Biatlon prin Regulamentul de organizare si functionare al acesteia. 
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             Art. 71 
      (1) Autoritatea disciplinară în activitatea de schi si biatlon se exercită deplin şi legitim 
potrivit: 

a) competenţelor date de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 pentru 
exercitarea dreptului de supraveghere şi control al Federaţiei Române de Schi 
Biatlon şi al tuturor celorlalte structuri sportive din ramurile de schi și biatlon de 
către organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport, respectiv 
Ministerul Tineretului şi Sportului; 

b) Statutelor şi Regulamentelor Federaţiei Române de Schi Biatlon precum și 
Statutelor  și Regulamentelor FIS si IBU; 

      (2) Potrivit Art. 49, alineatul (2) din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, prin 
delegare, acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de către Federaţia Română 
de Schi Biatlon pentru cluburile de schi si biatlon. 
      (3) Conform prevederilor Art. 50 din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, 
supravegherea şi controlul propriu instituit de Federaţia Română de Schi Biatlon se exercită 
potrivit prezentului Statut şi regulamentelor proprii, de asociaţiile judeţene de schi și biatlon, 
de cluburile şi asociaţiile cu secţii de schi și biatlon, corespunzător statutelor şi 
regulamentelor proprii. 
       (4) Puterea disciplinară dă titularilor legitimi, menţionaţi la alineatul (1) litera (b) de mai 
sus, facultatea de a investiga şi, după caz, de a sancţiona persoanele şi instituţiile în culpă. 
       (5) Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin: 

a) sistemul de sancţiuni, corespunzător activităţii de schi și biatlon, gradat în funcţie de 
gravitatea faptelor; 

b) diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea dublei sancţiuni 
pentru aceeaşi faptă, excluderea retro-activităţii 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 cerinţe pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii; 

d) competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii; 
e) garantarea dreptului de apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor 

aplicate; 
(6) Conform legii, revocarea recunoaşterii funcţionării Federaţiei Române de Schi Biatlon, 

asociaţiilor judeţene de schi și biatlon, şi a cluburilor de schi și biatlon este de 
competenţa Ministerului Tineretului şi Sportului. Cazurile în care se poate declanşa 
procedura de revocare sunt prevăzute în Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 
69/2000. 
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CAPITOLUL XII – MĂSURI DISCIPLINARE 
         Art. 72 
 Comportamentul nesportiv, nerespectarea Statutului, regulamentelor, hotărârilor, 
deciziilor Federaţiei Române de Schi Biatlon de către structurile sportive afiliate şi membrii 
acestora, precum şi de către oficiali, sunt sancţionabile în plan disciplinar. 
 
 Art. 73 
      (1) Măsurile disciplinare aplicabile structurilor sportive sunt: 

a) avertisment; 
b) amendă; 
c) suspendarea temporară din activitate; 
d) anularea rezultatelor obţinute la concursuri; 
e) excluderea din competiţiile în curs sau viitoare; 
f) anularea afilierii şi radierea din evidenţele federaţiei, 

      (2) Măsuri disciplinare aplicabile persoanelor fizice: 
a) avertisment; 
b) amendă; 
c) suspendarea temporară din activtatea competiţională internă şi internaţională, ori 

după caz, din activitatea Federației Romane de Schi Biatlon; 
d) suspendare definitivă din activitatea sportivă; 

       (3)Măsurile disciplinare pot fi cumulate şi legate între ele. 

           Art. 74 
       Competenţa soluţionării abaterilor disciplinare şi sancţionării celor în cauză revine: 

a) în primă instanţă, comisiei de disciplina a Federaţiei Române de Schi Biatlon. 
b) Comisiei de Apel a Federaţiei Române de Schi Biatlon, pentru toate apelurile 

împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă;       
c) Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă, care va soluționa recursul formulat 

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

 
            Art. 75 
      (1) Comitetul Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon emite „Regulamentul 
disciplinar” referitor la natura abaterilor şi sancţiunilor disciplinare, instanţele disciplinare ale 
federaţiei şi competenţele lor, procedura disciplinară, modul de soluţionare a cauzelor şi 
adoptarea deciziilor de sancţionare a celor vinovaţi. 
      (2) Regulamentul disciplinar se ratifica de Adunarea Generală a Federaţiei Române de Schi 
Biatlon. 
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CAPITOLUL XIII – LITIGII 
 
 Art. 76 
      (1)Structurile sportive afliate federaţiei, membrii lor, precum şi oficialii nu au permisiunea 
să aducă în faţa unei instanţe judecătoreşti litigiile de natură sportivă cu Federaţia Română 
de Schi Biatlon sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie să supună oricare dintre aceste litigii 
jurisdicţiei federaţiei, menţionată în prezentul Statut sau unei comisii de arbitraj, stabilită de 
comun acord. 
      (2) În legătură cu aplicabilitatea alineatului precedent, structurile sportive afiliate trebuie 
să introducă în statutele lor o prevedere conform căreia atât ele, cât şi membrii lor, nu pot 
supune litigiile sportive cu Federaţia Română de Schi Biatlon sau cu un membru al acesteia, 
unei instanţe judecătoreşti, înainte de a epuiza toate mijloacele legale ale jurisdicţiei sportive 
pentru soluţionarea diferendelor respective şi, în acest sens, să le înainteze jurisdicţiei 
federaţiei sau unei comisii de arbitraj, stabilită de comun acord. În cadrul competenţelor sale, 
federaţia trebuie să supravegheze ca structurile sportive afiliate şi membrii acestora să 
respecte această obligaţie şi să fie responsabili de consecinţele pe care le are nerespectarea 
ei. 
      (3) Structurile sportive afiliate şi membrii acestora trebuie să respecte cu stricteţe 
deciziile luate de organele de jurisdicţie ale federaţiei, comisiile de arbitraj sau de Comisia de 
Apel, ca ultima instanţă a Federației Romane de Schi Biatlon. 
      (4) Nerespectarea prevederilor alineatelor (1) – (3) de mai sus, se sancţionează potrivit 
Art. 33 din prezentul Statut. 
 
 
CAP. XIV – DIZOLVAREA FEDERAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI 
 
 Art. 77 
      (1) Dizolvarea Federaţiei Române de Schi Biatlon poate fi hotărâtă numai de Adunarea 
Generală, convocată şi făcută cunoscută conform prevederilor prezentului Statut. 
      (2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi 
prezenţi. 
      (3) O cerere de dizolvare nu poate fi admisă ca cerere de urgenţă sau ca cerere de 
modificare sau de completare a unei oridini de zi stabilite. 
      (4) Odată cu Hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea 
patrimoniului, de asemenea, cu votul a minimum 2/3 din totalul membrilor prezenti. Fără o 
asemenea decizie, dizolvarea nu are efect. 
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      (5) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase 
fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător sau, 
în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în Stat interesele 
servite de persoana juridică dizolvată. 
 
 
CAP. XV – DISPOZIŢII FINALE 
 
 Art. 78 
       În desfăşurarea activităţii sale, Federaţia Română de Schi Biatlon colaborează cu 
Ministerul Tineretului şi Sportului, având obligaţia de a comunica acestuia orice modificări 
ale actului constitutiv si Statutului său, precum şi raportul de activitate pe anul precedent. 
 
 Art. 79 
      (1) Comitetul Director al Federaţiei Române de Schi Biatlon decide în toate cazurile 
neprevăzute în Statut, corespunzător dispoziţiilor în materie ale Federaţiei Internaţionale de 
Schi şi Uniunii Internaţionale de Biatlon. 
      (2) Dacă aceste dispoziţii nu există, Comitetul Director va decide conform regulilor de 
drept. 
      (3) Deciziile Comitetului Director sunt definitive. 
      (4) Deciziile de natură legislativă nu devin operante decât după ce au fost aprobate de 
Adunarea Generală. 
 
 

 

 


