
                                                           
 

 
“STATUTUL  

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET 
 

 
 

 PREAMBUL 
 Elaborarea prezentului Statut s-a realizat în concordanță cu prevederile 

Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

Educației Fizice și Sportului nr 69/2000, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 
884/2001, ale Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate 
cu prevederile Statutului FIBA si FIBA Europa. 

Federația Română de Baschet, membru fondator FIBA, este singura autoritate 

competentă pe teritoriul României pentru ramura de sport baschet. Termenul 
baschet se referă la toate formele si disciplinele sale, inclusiv 3x3, skills si e-

baschet, masculin și feminin, pentru toate categoriile de vârstă, și pentru 
persoane cu dizabilități. 

Stabilirea obiectivelor Federației Române de Baschet, realizarea acestora și 
activitățile desfășurate, se implementează în spiritul valorilor fundamentale 

promovate și susținute de FIBA, și nu numai:  
- EXCITING (disciplină sportivă atractivă),  

- SMART (disciplină sportivă bine structurată, cu reguli precise și 
transparente, a cărei practicare presupune abilități specifice),   

- PROGRESSIVE (dinamism, atitudine pro-activă),  
- OPEN (deschidere, prestigiu și credibilitate),  

- REPONSIBLE (promovarea fair-play-ului în cadrul competițiilor organizate 
precum și a responsabilității etice și sociale),  

- TOGETHER (o singură echipă având la baza relațiile individuale solide ale 

membrilor săi), 
- GRASS ROOTS (dezvoltarea și promovarea baschetului în sistem piramidal, 

la toate categoriile de vârstă, de la seniori și până la baby-baschet, și 
implementarea jocului de baschet la nivelul copiilor de gradiniță – 

atragere/inițiere). 
 

 



DEFINIȚII ȘI TERMENI 
 

În interpretarea prezentului Statut al Federației Române de Baschet, 
termenii de mai jos au următoarea semnificație:  

 
1. FIBA                                       - International Basketball Federation 

(Federația Internațională de Baschet) 
2. FIBA Europa                          - Federația Europeană de Baschet  

3. FRB                                       - Federația Română de Baschet  
4. AJB/AMBB                          - Asociația Județeană de Baschet/Asociația 

Municipală de Baschet București  
5. BAT                                        - Basketball Arbitral Tribunal 

(Tribunalul Arbitral pentru Baschet) 
6. TAS                                          - Court of Arbitration for Sport (Tribunalul 

Arbitral al Sportului);  

7. CIO                                          - Comitetul Internațional Olimpic 
8. MS                                           - Ministerul Sportului 

9. COSR                                       - Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
10. ME                                        - Ministerul Educației 

11. FSSU                                      - Federația Sportului Școlar și Universitar 
12. ANAD                                    - Agenția Națională Anti-Doping 

13. WADA                                   - Agenția Mondială Anti-Doping 
14. Statut                                     - Statutul Federației Române de Baschet 

15. Regulament                           - Document emis de FRB în temeiul 
Statutului 

16. RGOC                                        - Regulament General de Organizare a 
Competitiilor de Baschet 

17. ROJB                                           - Regulamentul Oficial al Jocului de 
Baschet 

18. Adunare Generală            - Organul suprem și deliberativ al FRB format 

din totalitatea membrilor săi afiliati 
19. Afiliere                         - Afilierea reprezinta modul de dobandire a calitatii 

de membru al FRB de catre structurile sportive cu personalitate juridica cu 
sectie de baschet 

20. Membru afiliat               - Structură sportivă cu personalitate juridică 
afiliată la Federația Română de Baschet 

21. Consiliul Director                      - Organul de conducere executiv al 
Federației Române de Baschet 

22. Președinte                                  - Conducătorul ales al Federației Române 
de Baschet 

23. Activitate în ramura de sport baschet    - Orice activitate desfășurată 
de FRB, care are rol de educație, promovare, susținere, sprijin și/sau 

dezvoltarea jocului de baschet (competiție, campionat, curs, clinic, program, 
proiect/program, tabără de pregătire, conferință, licențiere, sport școlar, sport 



universitar, altele) precum si promovarea baschetului pentru sănătate. 
Activitatea din ramura de sport baschet reprezintă toate formele de organizare 

și manifestare ale jocului de baschet agreate de FIBA si FIBA Europa la toate 
categoriile de vârstă. 

 
În prezentul Statut, referirile la un singur gen includ toate genurile iar 

referirile la singular includ pluralul și invers, după cum rezultă din 
context. 

 
 

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE 
 

ARTICOLUL 1: DENUMIRE, ORGANIZARE ȘI DURATĂ DE 
FUNCȚIONARE 

1.1. FRB este structura sportivă de interes național, constituită prin asocierea 

cluburilor sportive și asociațiilor județene și a municipiului București de 
baschet.  

1.2. FRB este continuatoarea în drept a Federației Române de Baschet fondată 
în anul 1931, membru fondator al FIBA în anul 1932, fiind singura autoritate 

a baschetului din România recunoscută de acest organism internațional și este 
autorizată conform legii să organizeze activitatea din ramura de sport baschet 

în Romania.  
1.3. FRB este organizată și funcționează în baza prezentului Statut și a 

Regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare și cu Statutul și regulamentele FIBA, respectiv FIBA Europa. 

1.4. Prin activitatea desfășurată, FRB adoptă poziția de neutralitate politică, 
religioasă, etnică și rasială și se manifestă împotrivă oricăror forme de 

discriminare, inclusiv discriminarea de gen sau orientare sexuală, fără a se 
limita la aceasta. 

1.5. FRB reprezintă singura autoritate competentă în ceea ce privește 

implementarea, organizarea, îndrumarea, dezvoltarea și controlul activității 
din ramura de sport baschet, atât pe teritoriul Romaniei, cât și în cazul 

participării la competițiile internaționale de baschet, sub toate formele de 
organizare (indoor, outdoor). 

1.6. Durata de funcționare a FRB este pe perioadă nedeterminată. 
1.7. Membrii afiliați ai FRB recunosc și respectă Statutul și regulamentele FRB 

în vigoare. 
 

ARTICOLUL 2: SEDIUL ȘI ÎNSEMNELE FRB 
2.1. Sediul FRB este situat în București, Bulevardul Basarabia, nr. 39, sector 

2.  
2.2. Sediul FRB va putea fi transferat la o altă adresă în București sau în altă 

localitate de pe teritoriul României, numai prin hotărârea Adunării Generale a 
FRB.  



2.3. FRB poate înființa puncte de lucru pe teritoriul României, în conformitate 
cu prevederile legale. 

2.4. FRB deține siglă, emblemă, steag, fanion și insignă proprii. Emblema FRB 
este aprobată de către Adunarea Generală a FRB și este protejată la Oficiul de 

Stat pentru Mărci și Invenții. Modificarea însemnelor proprii ale FRB va putea 
fi realizată numai în baza hotărârii Adunării Generale a FRB. 

ARTICOLUL 3: STATUT JURIDIC. AFILIERE INTERNAȚIONALĂ 
3.1. FRB este structură sportivă cu personalitate juridică de drept privat, de 

utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ.  
3.2. FRB este înscrisă la Tribunalul București – Registrul Federațiilor, precum 

și în Registrul Sportiv organizat de MS, potrivit prevederilor Legii Educației 
Fizice și Sportului și a Normelor de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare. FRB deține Certificatul de 
Identitate Sportivă nr. 0002241/29.03.2002, având număr de înregistrare în 

Registrul Sportiv B/C/00041/2002. 

3.3. Modificarea Statutului FRB este supusă procedurilor prevăzute de 
legislația în vigoare. 

3.4. Revocarea recunoașterii funcționării FRB se face, potrivit legislației în 
vigoare, de către MS. 

3.5. FRB este afiliată, în condițiile legii, la FIBA și FIBA Europa și iși 
organizează activitatea în concordanță cu Statutul și regulamentele acestor 

organisme internaționale. Aplicarea normelor tehnice, a reglementărilor 
specifice ale FIBA și FIBA Europa, precum și a oricărui tip de 

sancțiune/penalitate dispusă de FIBA sunt obligatorii pentru toate structurile 
afiliate ale FRB și/sau jucători, antrenori, alți reprezentanți ai acestora, 

angajaților FRB, precum și participanților la activitățile organizate de FRB, 
după caz. 

 
ARTICOLUL 4: SCOP ȘI ATRIBUȚII 

FRB iși indeplinește atribuțiile și iși duce la îndeplinire obiectivele prin 

implementarea oricăror măsuri pe care le consideră necesare, precum 
adoptarea de dispoziții regulamentare, încheierea de acorduri sau convenții, 

luarea deciziilor/hotărârilor sau implementarea unor programe, proiecte și 
altele. 

4.1. FRB are ca principal scop implementarea, promovarea, conducerea, 
organizarea, coordonarea și controlul activităților din ramura de sport baschet 

organizate în mod oficial pe teritoriul României la toate nivelurile și prin toate 
mijloacele. 

4.2. În vederea realizării scopului propus, FRB va colabora cu organele 
administrației publice centrale și cu autoritățile administrației publice locale, 

în vederea asigurării mijloacelor necesare pentru dezvoltarea activităților din 
ramura de sport baschet, pregătirii sportivilor de performanță și acordarea 

sprijinului științific, medical și de orice altă natură menită să crească 
performanța sportivă. 



4.3. Pentru realizarea obiectivelor propuse, FRB îndeplinește următoarele 
atribuții principale:  

4.3.1. FRB asigură reprezentarea României în competițiile sportive și în 
organismele internaționale la care este afiliată, stabilește și întreține relații de 

colaborare și schimburi sportive cu federațiile similare din alte țări, precum și 
cu alte organizații internaționale; 

4.3.2. FRB organizează sau tutelează competițiile oficiale de baschet cu 
caracter național și international, care au loc pe teritoriul României, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
4.3.3. Implementează, organizează, coordonează, conduce și controlează 

întreaga activitate din ramura de sport baschet, desfășurată pe teritoriul 
României, indiferent de forma de practicare a acestuia (indoor, outdoor), în 

scopul dezvoltării creșterii numărului de practicanți, a creșterii nivelului de 
performanță și a afirmării pe plan național și internațional; 

4.3.4. Elaborează strategia națională de dezvoltare a activității din ramura de 

sport baschet și programele pe termen lung, mediu și scurt, sprijină și 
controlează aplicarea acestora de către membrii afiliați;  

4.3.5. Organizează, coordonează, conduce și controlează întreaga activitate 
din ramura de sport baschet desfășurată pe teritoriul României privind sportul 

școlar și universitar, în parteneriat cu FSSU, respectiv administrația publică 
centrală și locală cu atribuții în domeniul educației, în scop cu asigurarea unei 

stări optime de sănătate, socializării și cultivării respectului între participanți, 
creșterea numărului de practicanți, dezvoltarea unei baze de selecție pentru 

echipele de club și loturile naționale, precum și susținerea materială, respectiv 
financiară, a asociațiilor sportive școlare și asociațiilor sportive universitare 

participante în competițiile organizate de FRB; 
4.3.6. Îndrumă, monitorizează și exercită controlul asupra structurilor 

sportive care desfășoară o activitate din ramura de sport baschet în mod 
organizat pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile legislative în 

vigoare;   

4.3.7. Validează și înregistrează legitimările și transferurile interne și 
internaționale ale jucătorilor de baschet;  

4.3.8. Sprijină constituirea asociațiilor județene de baschet, respectiv a 
municipiului București, si coordonează activitatea acestora, în vederea 

promovării baschetului și a ridicării nivelului calitativ al acestui sport, pe plan 
intern. Totodată, poate înființa puncte de lucru FRB în teritoriu, ca sucursale 

regionale. 
4.3.9. Elaborează, organizează, conduce, controlează și supravghează 

activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național în baza prezentului 
Statut și a regulamentelor adoptate. 

4.3.10. Elaborează calendarul internațional cu respectarea normelor MS, 
organizează jocurile și turneele oficiale cu caracter internațional care au loc 

pe teritoriul României, aprobă jocurile și turneele internaționale organizate la 
nivelul cluburilor, pe teritoriul României; 



4.3.11. Elaborează și supraveghează aplicarea în practică a normelor tehnice, 
criteriilor, cerințelor și baremurilor privind selecția sportivilor, și realizează 

planurile de pregătire și participare în competiții a loturilor naționale și 
olimpice;   

4.3.12. Asigură un sistem operativ de informare și documentare, editează și 
publică buletinele informative de specialitate și orice alt tip de reviste/broșuri 

proprii, cu scopul de promovare a baschetului din România (în format letric 
și/sau în mediul online);  

4.3.13. Centralizează și furnizează informațiile și date statistice privind 
activitatea din ramura de sport baschet desfășurată pe teritoriul României în 

mod organizat;   
4.3.14. Aprobă și asigură condițiile și mijloacele necesare pentru realizarea 

planurilor și programelor de pregătire a jucătorilor români, componenți ai 
loturilor naționale (seniori, tineret, juniori și cadeți) și olimpice (seniori, 

tineret, juniori), în vederea participării acestora la activitățile din ramura de 

sport baschet în competițiile internaționale și a indeplinirii obiectivelor 
stabilite;  

4.3.15. Organizează și coordonează activitatea antrenorilor, instructorilor 
sportivi de baschet, arbitrilor, comisarilor și a tuturor oficialilor implicați în 

buna desfășurare a competițiilor de baschet, fiind implicată totodată și în 
acțiunile de formare, perfecționare, testare, clasificare, licențiere și promovare 

a acestora, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;  
4.3.16. Reprezintă și susține interesele baschetului românesc în relația cu 

autoritățile locale, județene, regionale, naționale și internaționale, precum și 
cu terțe persoane juridice și/sau fizice;  

4.3.17. Colaborează cu MS, ME și COSR, precum și cu toate instituțiile 
organizate în subordinea acestora, pentru realizarea programelor de formare, 

perfecționare, evaluare și clasificare a specialistilor din domeniul jocului de 
baschet sub toate formele sale de organizare și manifestare. 

4.3.18. Exercită autoritatea disciplinară în termenii prevăzuți de Legea nr. 

69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în concordanță cu 
prevederile statutare, cu Regulamentul de Disciplină al FRB și cu alte 

reglementări legale în vigoare; 
4.3.19. Acționează pentru prevenirea și combaterea violenței în sport, a 

discriminării de orice tip și a manifestărilor xenofobe, prin promovarea unor 
măsuri educative, a spiritului de fair-play și a toleranței în întreaga activitate 

din ramura de sport baschet, sprijinind nemijlocit activitatea Comisiei 
Naționale de Acțiune împotriva Violenței în Sport; 

4.3.20. Controlează și promovează măsurile de prevenire și combatere a 
folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să 

mărească în mod artificial capacitatea fizică a jucătorilor sau să modifice 
rezultatele competițiilor, aplicând sancțiunile prevăzute în regulamentele CIO, 

FIBA și a altor foruri specializate;  



4.3.21. Acționează pentru aplicarea și realizarea măsurilor și acțiunilor din 
Programul Național Anti-Doping, conlucrând în acest sens cu reprezentanții 

ANAD. Acționează pentru aplicarea și realizarea măsurilor și acțiunilor anti-
doping la nivel internațional, conlucrând în acest sens cu reprezentanții WADA;  

4.3.22. Propune MS, precum și oricărei alte administrații publice centrale și 
locale, acordarea de titluri sportive, premii, recompense, diplome, trofee și 

alte stimulente pentru rezultate și contribuții deosebite în activitatea din 
ramura de sport baschet; 

4.3.23. Acordă premii, recompense, diplome, trofee și alte stimulente pentru 
rezultate și contribuții deosebite în activitatea din ramura de sport baschet; 

4.3.24. Colaborează cu COSR în vederea realizării programelor privind 
selecția, pregătirea și participarea echipelor reprezentative de baschet ale 

României la activitățile din ramura de sport baschet organizate sub egida CIO 
și/sau COSR; 

4.3.25. Colaborează cu FSSU pentru: 

a). Diversificarea și organizarea în parteneriat a  activităților din ramura de 
sport baschet  competiţionale şi necompetiţionale adresate unitătilor si 

institutiilor de învățământ, în scopul creșterii potenţialului bio-psiho-motric al 
elevilor și studenților, a promovării elevilor și studentilor cu reale calităţi 

pentru practicarea baschetului de performanță, a dezvoltării vieții asociative 
și a gradului de socializare a acestora, a combaterii discriminării și a 

fenomenului de bullying și a creșterii prestigiului școlilor și universităților prin 
afirmarea pe plan național și internațional prin baschet; 

b). Realizarea programelor privind selecția, pregătirea și participarea echipelor 
reprezentative de baschet ale României la competițiile internaționale oficiale 

ale sportului școlar și universitar; 
c). Dezvoltarea asociațiilor sportive școlare și universitare cu secții de baschet; 

d). Îmbunătățirea cadrului legislativ specific baschetului școlar și universitar, 
elaborarea de proiecte de strategii și politici publice pentru dezvoltarea 

baschetului școlar și universitar; 

e). Constituirea la nivelul FRB a Comisiei Naționale de baschet școlar și 
universitar; 

4.3.26. FRB iși îndeplinește atribuțiile și duce la îndeplinire obiectivele prin 
implementarea oricăror masuri pe care le consideră necesare în interesul 

educației copiilor și tinerilor, persoanelor cu dizabilități, al miscării sportive, în 
folosul cetățenilor. 

4.3.27. Elaborează și adoptă regulamente/norme pentru punerea în aplicare 
a prezentului Statut, precum și regulamente/norme cu profil organizatoric, 

tehnic, financiar necesare activității din ramura de sport baschet și a 
desfășurării activităților proprii cu respectarea prevederilor legislative în 

vigoare și a prezentului Statut. Monitorizează ducerea la îndeplinire a acestora 
și exercită controlul de fiecare dată când se impune; 

4.3.28. Asigură cadrul legal și regulamentar pentru judecarea litigiilor 
sportive ce decurg din activitatea din ramura de sport baschet dintre membrii 



săi, precum și a persoanelor (antrenori, jucători, arbitri, comisari, oficiali, 
insoțitori ai echipelor, reprezentanți ai cluburilor, voluntari, agenti sportivi, alți 

participanți la activitatea sportivă) implicate în buna desfășurare a activității 
din ramura de sport baschet; 

4.3.29. Asigură, administrează și gestionează resursele financiare, umane și 
materiale aflate în patrimoniul său, în conformitate cu regulamentele 

elaborate și adoptate la nivelul FRB și a prevederilor legale în materie, în 
vigoare;   

4.3.30. Stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor, indemnizațiilor, 
contribuțiilor, penalităților care se aplică în activitatea din ramura de sport 

baschet; 
4.3.31. Desfășoară activități economice în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, în scopul obținerii veniturilor necesare desfășurării activității sale 
patrimoniale și/sau activității din ramura de sport baschet; 

4.3.32. Elaborează și implementează proiecte privind accesarea fondurilor 

europene/externe nerambursabile pentru activitățile proprii și pune la 
dispoziție membrilor interesați suport logistic și  sprijin în dezvoltarea de 

proiecte privind accesarea fondurilor europene/externe nerambursabile de 
către membrii afiliați FRB; 

4.3.33. În vederea realizării scopului propus, FRB va identifica soluțiile și va 
întreprinde demersurile necesare accesării de fonduri europene/externe 

nerambursabile, fonduri din mediul privat și/sau fonduri de la bugetul de stat, 
care să asigure posibilitatea dezvoltării activității din ramura de sport baschet 

din punct de vedere al nevoilor administrative, materiale, infrastructurii și 
educaționale pe plan local, regional și național;   

4.3.34. FRB are obligativitatea ca, în funcție de situațiile de forță majoră 
(orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil) care 

afectează activitatea din ramura de sport baschet (administrativă și domeniu), 
să își coreleze regulamentele în conformitate cu cerințele legale în vigoare la 

momentul dat, asigurând astfel un mecanism de redresare și reziliență pentru 

a face față provocărilor generate și consecințelor acestora economice; 
4.3.35. FRB va asigura sprijinul prin dezvoltarea căilor de utilizare a 

tehnologiilor digitale pentru schimbarea modelului de lucru (administrativ 
și/sau domeniu) atât al federației cu scop în a oferi noi venituri și oportunități 

de dezvoltare (comunicare, transparență, eficiență) în relația cu membri 
afiliați și/sau terți, precum și în mod direct membrilor afiliați; 

4.3.36. Poate înființa societăti comerciale și poate desfășura orice alte 
activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în 

stransă legatură cu obiectul de activitate al FRB; 
4.3.37. Colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, 

precum și cu alți factori interesați, pentru dezvoltarea și modernizarea bazei 
materiale destinate activității din ramura de sport baschet, precum și pentru 

dezvoltarea de programe și proiecte de interes național și/sau 
teritorial/regional;  



4.3.38. Propune spre înființare centre naționale de excelență, centre naționale 
olimpice și centre de selecție; 

4.3.39. Organizează și promovează în cadrul activităților din ramura de sport 
baschet evenimente sportive și caritabile, conferințe, seminarii, acțiuni de 

formare și perfecționare, trialuri de selecție, work-shop-uri, tabere și altele, în 
conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 

4.3.40. Colaborează cu instituții abilitate în domeniu pentru inițierea și 
derularea de programe de cercetare științifică;  

4.3.41. Organizează şi coordonează activitatea Academiei Naționale de 
Baschet, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuţii 

în dezvoltarea baschetului în România și în promovarea idealurilor și valorilor 
sportului; 

4.3.42. Îndeplinește orice alte atribuții care decurg din actele normative și 
regulamentele în vigoare. 

 

 
 

CAPITOLUL II - MEMBRII AFILIAȚI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 
 

ARTICOLUL 5: MEMBRII AFILIAȚI 
5.1. Poate dobândi calitatea de membru afiliat o structură sportivă sau 

asociație județeană de baschet, respectiv AMBB, constituită și organizată 
potrivit dispozițiilor legislative în vigoare, înscrisă în Registrul sportiv organizat 

de MS, cu Certificat de Identitate Sportivă și care îndeplinește prevederile 
prezentului Statut, precum și regulamentele elaborate și aprobate de FRB și 

MS cu privire la afiliere. Structura sportivă și asociația județeană de baschet, 
respectiv AMBB, afiliată la FRB este membru cu drept de vot în Adunarea 

Generală. 
 

ARTICOLUL 6: AFILIEREA 

6.1. Structurile sportive care se pot afilia la FRB, conform legii, sunt: cluburile 
sportive de drept privat sau de drept public cu secție de baschet ce 

functioneaza in conformitate cu Legea sportului (inclusiv cluburile sportive 
profesioniste), liceele cu program sportiv sau liceele cu clase sportive 

integrate, cu secție de baschet, precum și asociațiile județene de baschet și 
cea a municipiului București. Afilierea este provizorie sau definitivă. 

6.2.  Afilierea poate fi efectuată numai dacă solicitantul îndeplinește cerințele 
FRB, MS și cele prevăzute de legislația în vigoare, astfel cum sunt menționate 

în cadrul prezentului Statut și regulamentele FRB. 
6.3.  Structura sportivă care dorește să devină membru al FRB va trebui să 

adreseze o cerere tip în atenția Consiliului Director, însoțită de actele și 
documentele structurii sportive conform prevederilor legale în vigoare și a 

regulamentelor de punere în aplicare a prezentului Statut. Solicitanţii 
completează, sub sancţiunea nulităţii, toate datele solicitate în cuprinsul 



cererii de afiliere. Odată cu depunerea cererii, structura sportivă trebuie să 
achite și o taxă de afiliere la FRB. 

6.4. Consiliul Director poate decide afilierea provizorie a unei structuri sportive 
la FRB dacă dosarul este complet și taxa de afiliere achitată în termenul stabilit 

prin regulamente. 
6.5. Structurile sportive afiliate provizoriu la FRB vor putea legitima și 

transfera sportivi conform regulamentelor FRB și vor putea participa în nume 
propriu la activitățile din ramura de sport baschet organizate sau aprobate de 

FRB. Statutul de membru afiliat provizoriu dă posibilitatea structurii sportive 
de a participa la Adunarea Generală, fără drept de vot. 

6.6. Calitatea de membru afiliat definitiv se va putea obține doar prin 
Hotărârea Adunării Generale a FRB. Afilierea definitivă va putea fi supusă spre 

aprobare Adunării Generale, doar în cazul îndeplinirii cumulative a 
următoarelor condiții:  

6.6.1. Vechime de cel puțin 1 (un) an între data aprobării afilierii provizorii și 

data desfășurării primei Adunării Generale;  
6.6.2. Să nu înregistreze datorii către FRB la data desfășurării Adunării 

Generale;  
6.6.3. Înscrierea și participarea în nume propriu la cel puțin una din 

competițiile organizate de către FRB, și/sau de AJB, respectiv AMBB, în 
intervalul dintre data aprobării afilierii provizorii și data desfășurării primei 

Adunări Generale. 
6.7. În cazul în care, structura sportivă afiliată provizoriu îndeplinește 

condițiile prezentate la art. 6.6, Consiliul Director are obligația de a supune 
spre aprobare în cadrul primei Adunări Generale afilierea definitivă a acesteia. 

6.8. Dacă în perioada de 1 (un) an, calculată de la data aprobării afilierii 
provizorii, structura sportivă nu îndeplinește cerințele prevăzute la subpunctul 

6.6.3 din motive obiective pentru a deveni membru afiliat definitiv, aceasta își 
va menține statutul de membru afiliat provizoriu pentru încă maxim 1 (un) 

an, fără drept de vot, până la organizarea următoarei Adunări Generale. 

Structura sportivă ce își menține calitatea de membru afiliat provizoriu are 
obligația să respecte condițiile impuse prin art. 6.6 pentru a obține calitatea 

de membru afiliat definitiv. 
6.9. Urmare a îndeplinirii condițiilor de afiliere definitivă la FRB a 

structurii/structurilor sportive, FRB are obligația ca în termen de maxim 30 de 
zile să efectueze demersurile în relația cu MS pentru obținerea 

avizelor/aprobărilor necesare depunerii documentației conform prevederilor 
legale în vigoare, la Tribunalul București – Registrul Federațiilor. Structura 

sportivă urmează a fi înscrisă în Registrul afilierilor organizat de FRB imediat 
ce documentația depusă de FRB este aprobată prin hotărârea definitivă a 

Tribunalului București și astfel va obține calitatea de membru afiliat definitiv 
cu drept de vot începând cu data comunicării FRB a hotărârii definitive a 

instanței. Toate mențiunile ulterioare cu privire la o structură sportivă 



înregistrată în Registrul de Afilieri organizat de FRB vor fi operate sub același 
număr. 

6.10. Hotărârea Adunării Generale privind afilierea definitivă sau dezafilierea 
unei structuri sportive va fi comunicată prin intermediul paginii web oficiale 

ale FRB în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data adoptării sale.   
6.11. În situația schimbării situaţiei juridice a unui membru afiliat, acesta are 

obligaţia să notifice FRB şi MS în termen de 15 zile de la data pronunţării 
definitive a instanţei judecătoreşti. Schimbarea astfel notificată va putea fi 

inregistrată atât în registrele FRB, cât și în Registrul Sportiv organizat de MS.  
6.12. Afilierea structurilor sportive la asociațiile județene de baschet, 

respectiv AMBB, se va face în conformitate cu prevederile statutului acestora, 
precum și cu respectarea dispozițiilor prezentului Statut si a regulamentelor 

FRB. 
 

ARTICOLUL 7: DREPTURILE MEMBRILOR FRB 

7.1. Membrii afiliați definitiv la FRB au următoarele drepturi iar exercitarea 
acestora este supusă prevederilor din prezentul Statut, regulamente, 

reglementări și alte decizii ale FRB: 
7.1.1. Să ia parte si sa voteze in cadrul Adunarii Generale, prin reprezentantii 

lor care pot fi alesi sau numiti in functiile disponibile din structura FRB; 
7.1.2. Să formuleze propuneri care urmeaza a fi incluse pe ordinea de zi a 

Adunarii Generale si/sau Consiliului Director;  
7.1.3. Să propună candidați pentru funcția de Președinte FRB și de membru 

al Consiliului Director, si pentru orice altă funcție a cărei alegere se realizează 
în cadrul Adunării Generale; 

7.1.4. Să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele 
proprii, în limitele lor de competenţă oferite de catre FRB şi fără a încălca 

autoritatea FRB; 
7.1.5. Să propună Adunării Generale și/sau Consiliului Director proiecte și 

programe pentru dezvoltarea baschetului din România; 

7.1.6. Să participe la rezolvarea problemelor organizatorice, tehnico-
metodice, economice, juridice și administrative, cu scopul de a contribui la 

dezvoltarea și promovarea activităților din ramura de sport baschet;   
7.1.7. Să participe la activitățile din ramura de sport baschet organizate de 

FRB pe plan național și internațional, precum și la cele internaționale 
organizate de către federațiile sportive naționale, respectiv organismele 

internaționale cu activitate în baschet; 
7.1.8. Să participe la actiunile/proiectele/programele FRB inițiate pentru 

promovarea și dezvoltarea activității din ramura de sport baschet; 
7.1.9. Să beneficieze de toate drepturile care decurg din prezentul Statut, 

precum și din orice alte regulamente emise de către FRB în vederea atingerii 
scopului propus și al rolului exprimat; 



7.1.10. Să beneficieze de sprijinul și asistența FRB pentru dezvoltare și 
educație, în mod direct de la FRB sau prin structurile sale locale/regionale 

înființate, inclusiv prin filialele Academiei Nationale de Baschet; 
7.1.11. Să beneficieze de dreptul de a își exercita toate drepturile ce decurg 

din prezentul statut, a regulamentelor de aplicare al acestuia și din orice alte 
reguli/reglementări/decizii ale FRB; 

7.1.12.  Să le fie comunicată în mod transparent, prin intermediul paginii 
oficiale a FRB, orice decizie adoptată de către FRB prin reprezentanții săi 

privind modificarea regulamentelor și/sau acțiunile desfășurate, precum și 
orice altă modificare a calendarului anual și/sau altă activitate ce este în direct 

interesul membrului afiliat. 
7.1.13. Să aibă membri reprezentanţi în Adunarea Generala şi să fie 

desemnaţi în organele FRB, potrivit normelor prevăzute în prezentul Statut; 
 

ARTICOLUL 8: OBLIGAȚIILE MEMBRILOR FRB 

8.1. Membrii afiliați FRB au următoarele obligații:   
8.1.1. Să respecte și să aplice prevederile Statutului, regulamentelor, 

normelor, hotărârilor Adunării Generale și a deciziilor Consiliului Director, 
comisiilor și colegiilor FRB, precum și cele ale statutelor și regulamentelor FIBA 

și FIBA Europa privind activitatea din ramura de sport baschet; 
8.1.2. Să participe la cel putin una dintre activitățile din ramura de sport 

baschet stabilite de FRB în calendarul național și/sau internațional al acestuia; 
8.1.3. Să acționeze pentru realizarea planurilor, programelor de dezvoltare și 

afirmare ale activităților din ramura de sport baschet de fiecare dată când este 
necesar;  

8.1.4. Să reprezinte cu demnitate baschetul din România pe plan intern și 
internațional la activitățile în care participă, precum și în conformitate cu 

delegarea de competențe stabilită de către președintele FRB, după caz; 
8.1.5. Să contribuie la obținerea unor rezultate de prestigiu în cadrul 

activităților din ramura de sport baschet internațională în care este angrenat; 

8.1.6. Să respecte principiile de fair-play și integritate al activităților din 
ramura de sport baschet și să acționeze pentru prevenirea, combaterea și 

stoparea actelor de violență de orice fel, precum și a oricăror manifestări 
discriminatorii sau xenofobe; 

8.1.7. Să combată și să militeze ferm împotriva substanțelor interzise de 
organismele naționale și internaționale;   

8.1.8. Să se supună verificărilor si controlului FRB, conform Statutului și 
regulamentelor FRB;   

8.1.9. Să acționeze pentru respectarea și apărarea imaginii și a prestigiului 
baschetului din România, atât pe plan național, cât și internațional;   

8.1.10. Să asigure realizarea obiectivelor sale, ale obiectivelor stabilite în 
comun cu FRB, precum și obiectivele stabilite de către FRB;  

8.1.11. Să informeze si sa solicite aprobare pentru organizarea și participarea 
la activitățile din ramura de sport baschet pe teritoriul României sau în 



străinătate, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și a 
regulamentelor FRB; 

8.1.12. Să achite integral obligațiile materiale și financiare potrivit 
angajamentelor asumate, la termenele și în condițiile stabilite de FRB prin 

regulamentele sale;  
8.1.13. Membrii afiliați sunt direct responsabili, fără a implica FRB, în litigiile 

apărute între structura sportivă respectivă, cu membrii săi, alte structuri 
sportive și/sau terți. 

8.1.14. Să recunoască hotărârile FIBA și TAS și să se oblige la punerea 
acestora în executare până la termenele menționate în conținutul lor; Pentru 

orice litigii, Comisia de Apel este organul jurisdicțional care decide definitiv și 
executoriu conform prevederilor Statutului si regulamentelor FRB. În cazul în 

care nu sunt de acord cu decizia Comisiei de Apel, urmează căile de atac astfel: 
a). În alte litigii decât cauzele disciplinare, urmează să se adreseze la BAT și 

în ultimă instanță la TAS.  

b). Pentru cele disciplinare, urmează să se adreseze mai întâi la Comisia 
Națională de Disciplină Sportivă din cadrul MS și în ultimă instanță la TAS. 

c). Orice altă cale de atac aleasă în afara celor menționate la literele a) si b) 
este sancționată conform prezentului Statut și regulamentelor FRB. 

d). Excepție de la sanctionări fac cazurile în care legislația română prevede în 
mod expres acest lucru; 

8.1.15. Să întreprindă toate demersurile prevăzute de legislația în vigoare și 
regulamentele FRB pentru actualizarea documentelor sale oficiale (statut, 

regulamente, altele); 
8.1.16. Să promoveze relații amiabile și amabile cu ceilalți membri afiliați, cu 

personalul FRB, cu persoanele fizice și juridice care activează în scopul 
dezvoltării activității din ramura de sport baschet pe plan național și 

internațional; 
8.1.17. Să pună în acord statutul și regulamentele sale cu statutul și 

regulamentele FRB. În cazul în care există conflicte, statutul și regulamentele 

FRB au prioritate; 
8.1.18. Să se asigure că activitățile din ramura de sport baschet sunt 

organizate în conformitate cu prevederile regulamentelor FRB și să asigure 
disponibilitatea sportivilor selectați și/sau convocați la loturile 

naționale/olimpice; 
8.1.19. Să se asigure că politicile și programele sale sunt în conformitate cu 

ale FRB, astfel gestionarea acestora să conducă la: 
a). O strategie pe termen scurt, mediu și lung în baschet, cuprinzand 

activitățile din ramura de sport baschet; 
b). O bază de date cu sportivii legitimați și participanții la activitățile din 

ramura de sport baschet (antrenori, oficiali, grupe de copii inițiere, voluntari, 
alții); 



8.1.20. Își asumă răspunderea pentru toate obligațiile financiare ale propriilor 
membri ce implică activitatea din ramura de sport baschet și/sau 

administrativă a membrului afiliat; 
8.1.21. Își asumă faptul că nerespectarea obligațiilor poate conduce la 

sancționarea în conformitate cu Statutul, regulamentele FRB, precum și a 
celorlalte regulamente ale comisiilor, după caz. 

8.2. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în Statutul şi regulamentele FRB poate 
atrage sancţionarea membrilor afiliaţi în conformitate cu dispoziţiile 

prezentului Statut, precum şi ale celorlalte regulamente ale FRB și FIBA. 
8.3. Încălcarea obligațiilor membrilor afiliați se sancționează în conformitate 

cu regulamentele FRB in vigoare.  
Competența pentru astfel de sancțiuni în urma neîndeplinirii acestor obligații 

aparține în primă instanță comisiilor și colegiilor jurisdicționale prevăzute în 
Statut. 

 

ARTICOLUL 9: ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU AFILIAT FRB 
9.1.  Calitatea de membru afiliat al FRB încetează prin: 

9.1.1. Retragerea membrului afiliat, ca urmare a deciziei sale unilaterale. 
9.1.2. Dizolvarea membrului afiliat prin hotărâre judecătorească. 

9.1.3. Excluderea membrului afiliat. 
9.1.4. Revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii, şi în 

consecinţă, radierea sa din Registrul Sportiv. 
9.1.5. Dizolvarea FRB.  

9.2. Încetarea calității de membru afiliat al FRB în situațiile prevăzute de art. 
9.1.1 si 9.1.2 se va realiza în baza unei cereri scrise adresate Consiliului 

Director, însoțită de decizia organului de conducere al structurii sportive și/sau 
a hotărârii judecătorești de dizolvare. Decizia privind dezafilierea structurii 

sportive va fi adoptată în cadrul primei ședințe a Consiliului Director 
desfășurată după transmiterea solicitării, sub condiția achitării tuturor 

datoriilor către FRB și FIBA. Decizia astfel adoptată urmează a fi ratificată în 

cadrul primei Adunări Generale ordinare. 
9.3. Excluderea unui membru afiliat al FRB, se poate aplica în urmatoarele 

cazuri:  
9.3.1. Neplata cotizației pentru o perioadă de 2 (doi) ani consecutiv;  

9.3.2. Lipsa participării sau organizării oricărei activități competiționale 
a membrului FRB în activitatea din ramura de sport baschet pentru o perioadă 

de 2 (doua) sezoane competiționale consecutiv. Adoptarea unei decizii de 
excludere bazată pe acest criteriu va avea în vedere analiza efectuată de către 

FRB privind activitatea structurii sportive respective la toate catergoriile de 
vârstă la care sunt organizate competiții oficiale (seniori, juniori și copii – 

minibaschet și babybaschet). 
Desfășurarea unei activități de către o structură sportivă, în sensul prezentului 

articol, presupune înscrierea și participarea efectivă la una din competițiile 
oficial organizate de FRB și/sau de AJB, respectiv AMBB.  



Desfășurarea unei activități în sensul prezentului articol de către o AJB, 
respectiv AMBB, presupune organizarea unei competiții la nivel județean sau 

municipal, avizată în prealabil de FRB, sau a oricărei alte activități prevazută 
în prezentul Statut și regulamentele FRB.  

9.3.3. Încălcarea în mod grav și/sau repetat a Statutului, regulamentelor și 
hotărârilor FRB și FIBA;  

9.3.4. În cazul revocării recunoașterii ca structură sportivă, potrivit 
dispozițiilor legale în vigoare, ce are drept consecință radierea acesteia din 

cadrul Registrului Sportiv organizat de MS;   
9.4. Decizia privind excluderea unui membru FRB va fi adoptată în cadrul 

Adunării Generale la propunerea Consiliului Director. Anterior formulării 
acestei propuneri de către Consiliul Director și introducerii sale pe Ordinea de 

zi a Adunării Generale, Secretarul General va notifica membrul FRB cu privire 
la posibilitatea excluderii sale, împreună cu recomandarea adoptării unor 

măsuri de urgență pentru remedierea acestora, în măsura în care acest lucru 

mai este posibil. Adoptarea deciziei se va realiza cu majoritate simplă.  
9.5. Urmare a hotărârii adoptate de către Adunarea Generală privind încetarea 

calității de membru afiliat pentru o structura sportivă, FRB va opera 
excluderea (dezafilierea) acestuia din evidența Registrului de Afilieri FRB. 

9.6. Un membru afiliat exclus va putea înainta o nouă cerere de afiliere FRB 
numai după o perioadă de 2 (doi) ani de la data adoptării hotărârii de 

excludere de către Adunarea Generală. 
 

ARTICOLUL 10: MEMBRII DE ONOARE FRB 
10.1. La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda 

titlul de “membru de onoare” sau de “ambasador al baschetului românesc” 
unor personalități cu contribuții desosebite în activitatea din ramura de sport 

baschet. Acordarea acestor titluri se face pentru o perioadă nedeterminată. 
Criteriile de acordare a acestor titluri sunt prevăzute în Regulamentul de 

Organizare și Funcționare. 

10.2. La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda 
titlul de “Președinte de onoare FRB” unei personalități cu contribuții 

remarcabile în promovarea și dezvoltarea activității din ramura de sport 
baschet la nivel național și internațional, personalitate care a deținut cel puțin 

un mandat de 4 ani de președinte al FRB. Acordarea acestui titlu se face pentru 
o perioadă nedeterminată.  

10.3. Membrilor de onoare, ambasadorilor baschetului românesc și/sau 
președintelui de onoare FRB li se suspendă această calitate pe perioada 

mandatului, în situația în care sunt aleși de Adunarea Generală în organele de 
conducere ale FRB, potrivit normelor prevăzute în prezentul Statut. 

10.4. Membrii de onoare, ambasadorii baschetului românesc și președintele 
de onoare FRB au obligația să acționeze pentru respectarea și apărarea 

imaginii și prestigiului FRB și să se abţină de la orice acţiune contrară 
intereselor FRB. 



10.5. Membrii de onoare, ambasadorii baschetului românesc și președintele 
de onoare FRB sunt autorizați să prezinte propuneri Consiliului Director şi 

Adunării Generale și să participe la Adunarea Generală, să ia parte la discuţii, 
dar fără drept de vot. 

10.6. Preşedintele de onoare al FRB este autorizat să participe şi la şedinţele 
Consiliului Director, să ia parte la discuţii, dar fără drept de vot. 

10.7. Membrii de onoare, ambasadorii baschetului românesc și președintele 
de onoare FRB pot fi mandatați de Adunarea Generală și/sau Consiliul Director 

să îndeplinească anumite activități/obiective specifice activității din ramura de 
sport baschet și să inițieze programe de dezvoltare instituțională în cadrul 

FRB. Măsurile dispuse în vederea îndeplinirii mandatului vor fi avizate de 
președintele FRB. 

10.8. Adunarea Generală poate decide retragerea titlurilor acordate conform 
art. 10.1 si 10.2. 

 

CAPITOLUL III - ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL 
 

ARTICOLUL 11: ORGANELE DE CONDUCERE 
11.1. Organele de conducere ale FRB sunt: Adunarea Generală, Consiliului 

Director, Comitetul Executiv și Președintele FRB. 
11.2.  Adunarea Generală este organul decizional și administrativ al FRB, și 

în consecință autoritatea supremă a FRB. 
11.3. Președintele FRB reprezintă legal FRB și are drept de semnatură în 

numele FRB. Conduce activitatea FRB, veghează la respectarea Statutului și 
la buna funcționare a organelor de conducere FRB. 

11.4. Consiliul Director este organul colegial reprezentativ și decizional al FRB. 
Consiliul Director este condus de Președintele FRB și asigură punerea în 

aplicare a hotărârilor Adunării Generale. 
11.5. Comitetul Executiv soluționează problemele care necesită o rezolvare 

imediată a unor situații de urgență între ședințele Consiliului Director.   

11.6. Comisia de Cenzori este organul de control financiar al FRB. 
11.7. Colegiile și comisiile de specialitate sunt permanente și autonome. 

 
ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ 

12.1. Adunarea Generală este alcatuită din totalitatea membrilor săi afiliați. 
12.2. Adunarea Generală are următoarele atribuții: 

12.2.1. Aprobă strategia națională de dezvoltare a activității din ramura de 
sport baschet, obiectivele majore ale FRB, ale programelor strategice de 

activități pe termen scurt, mediu și lung; 
12.2.2. Aprobă Statutul, modificările și/sau completările acestuia, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 
12.2.3. Analizează și aprobă activitatea desfășurată de FRB, aferentă anului 

calenderistic anterior și descărcarea de gestiune a acestora pentru perioada 
respectiva; 



12.2.4. Aprobă cuantumul cotizației anuale a membrilor afiliați; 
12.2.5. Aprobă planul anual de activitate al FRB pentru anul în curs; 

12.2.6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs; 
12.2.7. Ia act de conţinutul raportului de audit extern şi, după caz, dispune 

măsurile necesare; 
12.2.8. Alege și revocă președintele FRB;  

12.2.9. Alege și revocă membrii Consiliului Director;  
12.2.10. Alege și revocă președintele Comisiei de Apel;  

12.2.11. Alege și revocă președintele Comisiei de Cenzori;  
12.2.12. Aprobă, la propunerea Consiliului Director, afilierea definitivă a unei 

structuri sportive la FRB;  
12.2.13. Aprobă acordarea calității de membru, amabasador de onoare și 

presedinte de onoare FRB; 
12.2.14. Controlează activitatea Consiliului Director și Comisiei de Cenzori; 

12.2.15. Aprobă excluderea membrilor FRB; 

12.2.16. Aprobă dizolvarea și lichidarea FRB și stabilește destinația bunurilor 
rămase după lichidare; 

12.2.17. Aprobă înființarea și organizarea sucursalelor regionale FRB. 
12.2.18. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare sau 

menționate în Statut; 
12.3. Au drept de vot în cadrul Adunării Generale numai acei membri afiliați 

care, la data trimiterii convocatorului Adunării Generale, îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții:  

12.3.1. Sunt membri afiliați definitiv; 
12.3.2. Au achitat la zi cotizația anuală stabilită de către FRB, precum și taxele 

datorate către FRB, aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie din anul 
anterior anului în care urmează să se desfășoare Adunarea Generală; 

12.3.3. Participă în competițiile organizate de FRB și/sau de AJB, respectiv 
AMBB, la cel puțin o competiție oficială desfășurată în ultimele 2 (două) 

sezoane competiționale, în cazul cluburilor sportive. 

12.3.4. În cazul AJB, respectiv AMBB, a organizat cel puțin o competiție 
oficială avizată în prealabil de FRB la nivel județean sau a municipiului 

București în anul anterior derulării Adunării Generale, sau a desfășurat o altă 
activitate prevazută în prezentul Statut și regulamentele FRB.  

12.4. Membrii afiliați vor putea vota în cadrul Adunării Generale numai prin 
intermediul delegaților desemnați. Delegarea către persoane din afara 

structurilor este interzisă. Un delegat nu poate reprezenta decât un singur 
membru afiliat la Adunarea Generală. La data comunicării convocatorului, FRB 

are obligația publicării listei membrilor afiliați cu drept de vot conform 
condițiilor stabilite prin prezentul Statut. 

12.5. Numele delegaților vor trebui transmise către Secretarul General, cu cel 
puțin 10 (zece) zile înainte de data desfășurării Adunării Generale. Pentru 

motive temeinic justificate, aceștia vor putea fi înlocuiți cu minim 48 ore 
înainte de data desfășurării Adunării Generale. Asupra cazurilor temeinic 



justificate va decide, cu majoritate simplă, Adunarea Generală în ședința 
respectivă. Prezența delegaților în cadrul Adunării Generale va fi posibilă doar 

în baza mandatului scris, emis de către membrul afiliat cu drept de vot, 
aceasta fiind o condiție obligatorie pentru exprimarea dreptului de vot.  

12.6. Numai delegații prezenți în cadrul Adunării Generale au drept de vot. 
Votul comunicat prin corespondența sau prin împuternicire (procură) nu este 

admis în cazul Adunărilor Generale desfășurate cu prezență fizică.  
12.7. Pe durata mandatului lor, membrii Consiliului Director vor putea 

reprezenta, în calitate de delegați, membrul afiliat de care aparțin și își vor 
putea exercita dreptul de vot în cadrul Adunării Generale în numele membrului 

afiliat pe care îl reprezintă. 
12.8. Personalul angajat al FRB nu are dreptul de a reprezenta un membru 

afiliat.  
12.9. Adunarea Generală se convoacă după cum urmează: 

12.9.1. Adunarea Generală Ordinară – 1 (o) dată pe an; 

12.9.2. Adunarea Generală Ordinară de Alegeri – 1 (o) dată la 4 (patru) ani; 
12.9.3. Adunarea Generală Extraordinară – atunci când o situație 

exceptională o reclamă; 
12.10. Persoanele care dețin calitatea de Președinte de Onoare, membru de 

onoare sau de ambasador al baschetului românesc, pot participa la Adunarea 
Generală ca invitați, fără drept de vot. 

12.11. Hotărârile Adunării Generale, indiferent de natura lor, contrare legii 
sau dispozițiilor cuprinse în prezentul statut, pot fi atacate la instanțele civile 

de judecată, în condițiile legislației române aplicabile asociațiilor, fundațiilor și 
federațiilor, de către oricare dintre membrii afiliați care nu au luat parte la 

ședința respectivă sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în 
mod expres în procesul verbal de ședință, în termen de 15 (cincisprezece) zile 

de la data când au luat la cunoștință despre Hotarare sau de la data cand a 
avut loc Adunarea Generală, după caz. Cererea de anulare se soluționează în 

camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia FRB își are 

sediul. Hotărârea instanței este supusă numai apelului. 
 

 
 Adunarea Generală Ordinară 

12.12. Adunarea Generală Ordinară se desfășoară o dată pe an. În cadrul 
acesteia, va fi analizată activitatea FRB din anul anterior și vor fi supuse spre 

aprobare situațiile financiar-contabile aferente acestei perioade. 
12.13. Convocare. Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de 

către Consiliul Director, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data 
stabilită pentru desfășurarea ei și se transmite în scris membrilor săi afiliați, 

prin una din următoarele variante: curier poștal, fax, poștă electronică (e-
mail).  



12.14. Convocatorul va cuprinde data, ora și locul desfășurării, precum și 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și va fi comunicat și pe pagina web 

oficiala a FRB.  
12.15. Dacă pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare figurează 

propuneri de modificare/completare a Statutului, convocatorul va avea anexat 
textul integral al modificărilor propuse.  

12.16. Membrii FRB pot face propuneri pentru completarea Ordinii de zi 
a Adunării Generale Ordinare. Propunerile pentru Ordinea de zi vor fi 

transmise în scris Secretarului General cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de 
desfășurarea Adunării Generale Ordinare. Modificarea Ordinii de zi stabilită de 

către Consiliul Director se poate face doar printr-o hotărâre adoptată în cadrul 
Adunării Generale Ordinare, cu majoritate simplă. 

12.17. Cvorum. Adunarea Generală Ordinară este statutar constituită și 
poate adopta hotărâri valabile în prezența reprezentanților a jumatate plus 

unu din numărul total al structurilor afiliate cu drept de vot. În cazul în care, 

la data și ora desfășurării Adunării Generale nu se va întruni cvorumul de 
prezență anterior menționat, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura, în 

același loc, în termen de 1 (o) oră de la ora la care fusese inițial programată, 
cu aceeași Ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura și va 

putea adopta hotărâri numai dacă numărul delegaților prezenți cu drept de 
vot reprezintă cel puțin 30% din numărul total al membrilor afiliați cu drept 

de vot FRB. În situația în care se constată din nou lipsa cvorumului, Adunarea 
Generală Ordinară se va desfășura, în același loc, în termen de 1 (o) oră, cu 

aceeași Ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura și va putea 
adopta hotărâri numai dacă numărul delegaților prezenți cu drept de vot 

reprezintă cel puțin 15% din numărul total al membrilor afiliați cu drept de vot 
FRB.  

12.18. Adoptare hotărâri. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare 
se face cu majoritate simplă (jumatate plus 1) din numarul membrilor afiliați 

cu drept de vot FRB prezenți. 

12.19. Fac excepție de la prevederile art. 12.17 situațiile când pe Ordinea de 
zi se află unul dintre următoarele puncte: 

a). Schimbarea sediului FRB. 
b). Revocarea mandatului organelor de conducere FRB. 

12.20. În situațiile prevăzute la art. 12.19 este necesar cvorumul de 2/3 din 
numărul total al membrilor afiliați cu drept de vot FRB iar hotărârile vor fi luate 

cu majoritate simplă (jumatate plus 1). 
 

 Adunarea Generală Extraordinară 
12.21. Convocare. Adunarea Generală Extraordinară este convocată de 

către Consiliul Director sau de către Președintele FRB cu cel puțin 15 
(cincisprezece) zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ei, numai în 

situațiile în care:  
12.21.1. Se impune în mod urgent modificarea Statutului FRB; 



12.21.2. În orice moment când apar situații care pun în pericol existența FRB; 
12.21.3. În urma unei solicitări transmise de cel puțin 2/3 din numărul 

membrilor afiliați cu drept de vot. În acest caz, membrii afiliați vor înainta 
către Consiliul Director o cerere prin care vor motiva necesitatea convocării 

Adunării Generale Extraordinare. Cererea va fi însoțită de un tabel care va 
conține următoarele rubrici: denumire membru afiliat, adresă, nume și 

prenume reprezentant legal, semnătura și ștampila structurii afiliate.  
12.21.4. Consiliul Director se descompletează cu peste 30% din numărul total 

de membrii, caz în care se vor organiza alegeri noi anticipate pentru ocuparea 
funcțiilor rămase vacante din cadrul Consiliului Director.  

12.21.5. La solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului Director. 
12.21.6. Dizolvarea FRB. 

12.22. Convocatorul va cuprinde data, ora și locul desfășurării, precum și 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare. Numai punctele prezentate 

pe Ordinea de zi vor fi discutate în cadrul Adunării Generale Extraordinare. 

Data comunicării convocatorului reprezintă începutul procesului electoral. 
12.23. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară este convocată 

urmare a cererii formulate de cel puțin 2/3 din numărul membrilor afiliați cu 
drept de vot, Ordinea de zi va conține problemele ridicate de membrii FRB. 

Convocatorul va fi comunicat și pe pagina oficiala de web FRB. 
12.24. Dacă pe Ordinea de zi figurează propuneri de modificare a Statutului, 

textul integral al acestor modificări va fi transmis membrilor afiliați. Propuneri 
privind modificarea/completarea Statutului vor putea fi formulate și de către 

membrii afiliați. Propunerile vor trebui formulate în scris, însoțite de o scurtă 
explicație și înaintate Secretarului General cu cel puțin 10 (zece) zile înainte 

de data stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare.  
12.25. Cvorum. Adunarea Generală Extraordinară este statutar constituită și 

poate adopta hotărâri valabile în prezența reprezentanților a 2/3 din numărul 
total al structurilor afiliate cu drept de vot. În cazul în care, la data și ora 

desfășurării Adunării Generale Extraordinare nu se va întruni cvorumul de 

prezență anterior menționat, Adunarea Generală Extraordinară va fi 
reconvocată, în același loc, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la 

data la care fusese inițial programată. La data și ora stabilită pentru cea de-a 
doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura și va putea 

adopta hotărâri numai dacă se îndeplinește cvorumul anterior menționat (2/3 
din numărul total al structurilor afiliate cu drept de vot). Dacă nici de această 

dată nu este îndeplinit cvorumul menționat, Adunarea Generală Extraordinară 
va fi din nou reconvocată, în același loc, în termen de cel mult 15 

(cincisprezece) zile. La data și ora stabilită pentru cea de-a treia convocare, 
Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura și va putea adopta hotărâri 

numai dacă se îndeplinește un cvorum de 1/3 din numărul total al structurilor 
afiliate cu drept de vot. În cazul în care nici a treia oară nu se constată 

cvorumul, se va anula întreg procesul de convocare al Adunării Generale 
Extraordinare.  



12.26. Adoptare hotărâri. Adoptarea hotărârilor de către Adunarea 
Generală Extraordinară se face cu majoritate simplă. 

12.27. Dizolvarea FRB. În cazul Adunării Generale Extraordinare pentru 
dizolvarea FRB, cvorumul de prezență pentru desfășurarea acestei ședințe 

este de 2/3 din numărul total al structurilor afiliate cu drept de vot. În lipsa 
cvorumului, reconvocarea Adunării Generale Extraordinare pentru dizolvarea 

FRB va fi realizată succesiv, din 15 în 15 zile, până atunci când va fi constat 
cvorumul de 2/3 din numărul total al structurilor afiliate cu drept de vot.  

12.28. Adoptarea hotărârii privind dizolvarea FRB se va face prin 
majoritate calificată (adica 2/3 din numărul celor prezenți cu drept de vot). 

  
 Desfășurarea Adunării Generale Ordinare 

12.29. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare se stabilește de către 
Consiliul Director și va include cel puțin următoarele puncte: 

12.29.1. Alegerea comisiei de validare a cvorumului și numărare a voturilor, 

formată din 3 (trei) persoane; 
12.29.2. Desemnarea unui număr de 3 (trei) persoane responsabile cu 

întocmirea procesului verbal oficial al Adunării Generale Ordinare sau a 
verificării acestuia în cazul în care a fost redactatat sub formă de stenogramă; 

12.29.3. Prezentarea situației prezenței delegaților cu drept de vot și 
constatarea întrunirii cvorumului; 

12.29.4. Aprobarea Ordinii de zi; 
12.29.5. Alocuțiunea Președintelui FRB;  

12.29.6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea: 
a). Raportului de activitate al FRB pe anul anterior; 

b). Bilantului contabil pe anul anterior; 
c). Raportului comisiei de cenzori; 

d). Descarcarea de gestiune; 
e). Planului anual de activități pe anul în curs; 

f). Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs; 

g). Măsurilor organizatorice; 
h). Diverse. 

12.29.7. Dacă în Ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea sau 
completarea Statutului, convocarea trebuie să cuprindă și textul integral al 

acestora. 
12.30. La lucrările Adunării Generale Ordinare, pe lângă membrii afiliați, mai 

pot participa membrii de onoare și invitați. Reprezentanții mass-media vor 
putea avea acces la ședințele Adunării Generale Ordinare pe baza unor invitații 

care vor fi eliberate în urma solicitării acestora privind participarea la ședință. 
Adunarea Generală Ordinară, prin votul majorității simple, poate limita accesul 

invitaților numai la dezbaterea anumitor puncte de pe Ordinea de zi. Totodată, 
Adunarea Generală Ordinară, prin votul majorității simple, poate decide ca 

lucrările Adunării Generale Ordinare să aibă caracter secret. 



12.31. Prezidiul Adunării Generale Ordinare este format din Președintele FRB, 
Președintele de Onoare al FRB, Secretarul General, Directorul Economic, 

reprezentantul departamentului juridic al FRB și reprezentanții MS/COSR. 
12.32. Lucrările Adunării Generale Ordinare vor fi conduse de către 

Președintele FRB. Daca Președintele FRB nu poate participa la lucrările 
Adunării Generale Ordinare, acesta îl va mandata pe Secretarul General sau 

pe un membru al Consiliului Director să conducă ședința.  
12.33. Președintele FRB trebuie să se asigure că toate prevederile 

statutare și regulile de procedură sunt respectate. Președintele FRB deschide, 
conduce și închide lucrările Adunării Generale Ordinare și asigură ordinea 

desfășurării acesteia. 
12.34. Președintele FRB va acorda delegaților dreptul de a lua cuvântul 

în cadrul Adunării Generale Ordinare, în ordinea înscrierii acestora la cuvânt. 
Președintele poate decide un timp limitat pentru fiecare delegat care va lua 

cuvântul.  

12.35. Propunerile supuse votului Adunării Generale Ordinare vor fi 
prezentate membrilor participanți de Președintele FRB sau de persoana 

împuternicită de către acesta. În cazul ridicării unei obiecții, Adunarea 
Generală Ordinară hotărește imediat asupra acestui aspect. 

12.36. Propunerile vor fi supuse la vot în ordinea în care au fost 
prezentate. În cazul în care, pentru aceeași problemă există mai mult de două 

propuneri, acestea vor fi supuse succesiv la vot. Un delegat nu va putea vota 
decât pentru una dintre aceste propuneri. 

12.37. Votul se exprimă deschis (ridicarea mâinii sau a legitimației de 
vot) sau secret (cu buletin de vot). Exprimarea votului se va putea face prin 

apel nominal atunci când cererea în acest sens este votată de majoritatea 
simplă a delegaților cu drept de vot.  

12.38. Nimeni nu este constrâns să voteze. 
12.39. Hotărârile Adunării Generale Ordinare vor fi certificate și ratificate în 

fața notarului public prin semnătura Președintelui FRB, sau în lipsa acestuia, 

de către persoana mandatată să conducă ședința, și intra în vigoare în termen 
de 15 zile de la data la care au fost adoptate. În cazuri speciale, Adunarea 

Generală ordinară poate reduce termenul de 15 zile.  
12.40.  Hotărârile Adunării Generale Ordinare de modificare a Statutului FRB 

intră în vigoare după înscrierea modificărilor în Registrul Federațiilor de la 
Tribunal. 

12.41. Cu ocazia fiecărei Adunări Generale Ordinare se va întocmi un proces 
verbal în care se va înregistra întreaga desfășurare, dezbaterile care au avut 

loc și hotărârile care au fost adoptate. Verificarea procesului verbal se va 
realiza de către membrii desemnați în cadrul Adunării Generale Ordinare. 

Dezbaterile Adunării Generale Ordinare pot fi înregistrate pe suport video sau 
audio.  



12.42. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se comunică membrilor afiliați 
prin intermediul paginii oficiale de web a FRB, comunicarea fiind realizată în 

termenele și conform procedurilor stabilite prin prezentul Statut. 
 

 Adunarea Generală Ordinară de Alegeri 
12.43. Alegerea organelor de conducere ale FRB se realizează în urma votului 

exprimat de către membrii afiliații în cadrul Adunării Generale Ordinare de 
Alegeri. 

12.44.  Convocare. Adunarea Generală Ordinară de Alegeri se convoacă, de 
regulă, o dată la 4 (patru) ani, de către Consiliul Director. Adunarea Generală 

Ordinară de Alegeri va fi convocată cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de 
data stabilită pentru desfășurarea ei. Data comunicării convocatorului 

reprezintă începutul procesului electoral. 
12.45. Cvorum. Adunarea Generală Ordinară de Alegeri a FRB este statutar 

constituită și poate adopta hotărâri valabile în prezența delegaților a 2/3 din 

numărul total al membrilor cu drept de vot. În cazul în care, la data și ora 
desfășurării Adunării Generale Ordinare de Alegeri nu se va întruni cvorumul 

de prezență menționat anterior, Adunarea Generală Ordinară de Alegeri va fi 
reconvocată, în același loc, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile. În 

cazul în care reconvocarea Adunării Generale Ordinare de Alegeri nu va întruni 
cvorumul de prezență stabilit prin prezentul Statut, atunci Adunarea Generală 

Ordinara de Alegeri va fi reconvocată la fiecare 15 (cincisprezece) zile până la 
întrunirea cvorumului. În cazul în care se depășește perioada de mandat de 4 

ani, Președintele și Consiliul Director ramân în funcții până la Adunarea 
Generală Ordinară de Alegeri statutar constituită. 

12.46. Candidaturi. Membrii afiliați vor putea transmite propuneri nominale 
de candidați pentru Consiliul Director, Președintele Comisiei de cenzori, 

Președintele Comisiei de Apel, însoțite de prezentarea activității acestora, 
confirmarea acceptării candidaturii de către cei în cauză, curriculum vitae și 

cazier judiciar. Propunerile vor putea fi transmise către Secretariatul Tehnic al 

alegerilor, cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile înainte de data desfășurării 
alegerilor. Secretariatul Tehnic al alegerilor va fi numit de Consiliul Director. 

Fiecare membru afiliat va face o singură propunere pentru o funcție eligibilă. 
12.47. Persoanele care doresc să își depună cadidaturi individuale pentru 

ocuparea uneia din funcțiile de conducere ale FRB, cu excepția funcției de 
Președinte FRB, sub condiția respectării criteriilor stabilite în cadrul prezentului 

Statut, vor putea face acest lucru cu respectarea termenului de 20 (douăzeci) 
de zile înainte de data desfășurării Adunării Generale. Depunerea acestor 

candidaturi se va face la Secretariatul Tehnic al alegerilor. 
12.48. Eligibilitate. Cerințele obligatorii care vor trebui îndeplinite de către 

candidați pentru validarea dosarului de candidatură sunt următoarele:  
12.48.1. Președintele FRB:  

a). Să aiba cetățenie română și domiciliul în România; 



b). Să fie propus de una dintre structurile sportive afiliate; un membru afiliat 
poate propune un singur candidat; 

c). Să aibă studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; 
d). Să nu fi suferit condamnări penale definitive, indiferent de forma de 

executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui 
certificat de cazier judiciar valabil; 

e). Să aibă experiență managerială relevantă în domeniul baschetului; 
f). Să realizeze și să prezinte un program scris privind dezvoltarea activității 

din ramura de sport baschet din România pentru următorii 4 (patru) ani, care 
urmează a fi depus la dosarul de candidatură; 

12.48.2. Membrii Consiliului Director: 
a). Să aibă cetațenie română și domiciliul în România; 

b). Să aibă studii universitare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; 
c). Să nu fi suferit condamnări penale definitive, indiferent de forma de 

executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui 

certificat de cazier judiciar valabil;  
d). Să aibă experiență relevantă în activitatea din ramura de sport baschet; 

12.48.3. Președintele Comisiei de Cenzori: 
a). Să aibă cetațenie română și domiciliul în România; 

b). Să aibă studii economice absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; 
c). Să fie autorizat/acreditat;  

d). Să nu fi suferit condamnări penale definitive, indiferent de forma de 
executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui 

certificat de cazier judiciar valabil;  
e). Să aibă experiență minim 5 ani în domeniul economic – financiar și 

contabilitate; 
12.48.4. Președintele Comisiei de Apel: 

a). Să aibă cetațenie română și domiciliul în România; 
b). Să aibă studii juridice absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; 

c). Să nu fi suferit condamnări penale definitive, indiferent de forma de 

executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui 
certificat de cazier judiciar valabil;  

d). Să aibă experiență minim 5 ani în domeniul juridic; 
12.49. Dosarele pentru candidatura se depun la Secretariatul Tehnic al 

alegerilor, cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile înainte de data la care este 
convocată Adunarea Generală Ordinară de Alegeri. 

12.50. Dosarele de candidatură vor fi analizate din punct de vedere al 
îndeplinirii condițiilor prevăzute în cadrul Statutului și ulterior validate de către 

Comisia de Validare a Candidaturilor, numită de către Consiliul Director. 
 

12.51. FRB va publica pe pagina web oficială numele, CV-ul și programele 
de dezvoltare ale candidaților validați la funcțiile de președinte și membrii, cu 

cel puțin 10 (zece) zile înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare 
de Alegeri, pentru informarea transparentă a membrilor afiliați;   



12.52. Numărul mandatelor Președintelui FRB, membrilor Consiliul 
Director, președintelui Comisiei de cenzori și președintelui Comisiei de Apel, 

nu este limitat; 
12.53. Ordinea de zi. Suplimentar față de Ordinea de zi menționată la 

art. 12.29.6, în cadrul Adunării Generale Ordinare de Alegeri va fi introdus, în 
partea a doua a ședinței, un punct pentru alegerile propriu zise ale funcțiilor 

eligibile. În plus, va fi adăugat și un punct privind alegerea membrilor Comisiei 
de Distribuire, Numărare și Validare a Voturilor (vot secret, cu buletine de 

vot). 
12.54. Alegerea membrilor Comisiei de Distribuire, Numărare și Validare 

a Voturilor se va realiza prin votul deschis al delegaților prezenți la Adunarea 
Generală Ordinară de Alegeri. Comisia de Distribuire, Numărare și Validare a 

Voturilor este compusă dintr-un număr de 5 persoane (un președinte și patru 
membri). Președintele comisiei va fi ales de către membrii acesteia prin vot 

deschis; 

12.55. Desfășurare. Lucrările Adunării Generale Ordinare de Alegeri vor fi 
conduse de către Președintele FRB în prima parte iar în partea a doua a 

Adunării Generale Ordinare de Alegeri de către Secretarul General. Secretarul 
General, în calitate de președinte de ședință, va acorda candidaților la funcția 

de Președinte FRB, dreptul de a lua cuvântul în cadrul Adunării Generale 
Ordinare de Alegeri, în ordine alfabetică. Durata de timp alocată fiecarui 

candidat pentru a-și expune strategia/programul electoral va fi stabilită în 
urma votului Adunării Generale Ordinare de Alegeri, la propunerea 

președintelui de ședință. În cazul în care Secretarul General este indisponibil, 
atunci ședința va fi condusă de un membru al Consiliului Director, care și-a 

încheiat manadatul și este validat de Adunarea Generală Ordinară de Alegeri. 
12.56. Distribuirea buletinelor de vot se face de către Comisia de Distribuire, 

Numărare și Validare a Voturilor. Numărul buletinelor de vot distribuite va fi 
anunțat de către această comisie înainte de numărarea voturilor. Dacă 

numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui de buletine eliberate, 

votul este validat. Dacă numărul buletinelor de vot returnate îl depășește pe 
cel al buletinelor eliberate, votul este anulat și se va proceda la o altă votare. 

12.57. La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele 
valabile returnate. Buletinele necompletate și buletinele anulate nu vor intra 

în calcul. 
12.58. Alegerea Președintelui FRB, precum și a celorlalți membri ai Consiliul 

Director se face prin vot secret, pe funcții, exprimat cu ajutorul buletinelor de 
vot. Dacă pentru o anumită funcție există un singur candidat, alegerea se 

poate face prin vot deschis. 
 

 
12.59. Candidații vor fi declarați aleși după următoarea procedură:  

12.59.1. Președintele FRB. Este declarat ales ca Președinte FRB candidatul 
care întrunește majoritatea simplă de voturi; în situația în care, după 



desfășurarea primului tur de scrutin, nici un candidat pentru funcția de 
Președinte FRB nu a întrunit majoritatea simplă, se va organiza un al doilea 

tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidați (în ordinea dată de 
numărul de voturi obținute la primul tur de scrutin). În cazul în care, doi sau 

mai mulți candidați obțin același număr de voturi în primul tur de scrutin, se 
va efectua mai întâi un tur de departajare al acestora, urmând ca în turul doi 

să participe candidatul cu cele mai multe voturi. Daca în cel de-al doilea tur 
niciun candidat nu realizează majoritatea simplă, va fi declarat ales Președinte 

FRB candidatul care obține numărul cel mai mare de voturi; 
12.59.2. Membrii Consiliului Director. Membrii vor fi aleși, pe categorii, 

conform Art. 13.5.2 din prezentul Statut, în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi, până la completarea numărului de membri stabilit. În 

cazul în care, pentru ocuparea ultimului loc de membru al Consiliului Director, 
pentru fiecare categorie în parte, sunt doi sau mai mulți candidați cu număr 

egal de voturi, se vor organiza pentru aceștia noi tururi de scrutin;  

12.59.3. Președintele Comisiei de Cenzori. Președintele Comisiei de 
Cenzori va fi ales candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi. În 

cazul în care doi sau mai mulți candidați au un număr egal de voturi, se va 
organiza un al doilea tur de scrutin. Va fi declarat ales președinte al Comisiei 

de Cenzori, persoana care obține cel mai mare număr de voturi.   
12.59.4. Președintele Comisiei de Apel. Președintele Comisiei de Apel va 

fi ales candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi. În cazul în 
care doi sau mai mulți candidați au un număr egal de voturi, se va organiza 

un al doilea tur de scrutin. Va fi declarat ales președinte al Comisiei de Apel 
persoana care obține cel mai mare număr de voturi.   

12.60. Rezultatul alegerilor va fi confirmat și validat de Comisia de 
Distribuire, Numărare si Validare a Voturilor și consemnat în procesul-verbal 

al Adunării Generale Ordinare de Alegeri. Adunarea Generală Ordinară de 
Alegeri împuternicește președintele nou ales să ducă la îndeplinire 

înregistrarea hotărârii Adunării Generale Ordinare de Alegeri și orice alte 

demersuri legale cu privire la acest aspect. 
12.61. În cazul în care, între două Adunări Generale Ordinare, Consiliul 

Director se descompletează cu mai putin de 30% din numarul total de membri, 
alegerea unor noi membri pentru ocuparea locurilor vacante se va realiza în 

cadrul Adunării Generale Ordinare imediat următoare, iar mandatul acestora 
este valabil până la organizarea și desfășurarea primei Adunări Generale 

Ordinare de Alegeri. 
 

ARTICOLUL 13: CONSILIUL DIRECTOR 
13.1. Competențe. Consiliul Director este organul de conducere executiv al 

FRB, care își desfășoară activitatea între două Adunări Generale și asigură 
punerea în executare a hotărârilor acesteia. 



13.2. Mandatul membrilor Consiliului Director începe în prima zi după 
încetarea Adunării Generale Ordinare de Alegeri și se finalizează după 4 

(patru) ani, în aceeași zi și lună ce corespunde cu data la care au fost aleși. 
13.3. În cazul în care unul sau mai mulți membri aleși ai Consiliului Director 

este revocat, respectiv revocați, prin votul Adunării Generale, atunci 
acesta/aceștia au dreptul contestării hotărârii Adunării Generale în instanțele 

de judecată conform prevederilor legale în vigoare, în termen de 15 
(cincisprezece) zile de la comunicarea acesteia prin intermediul paginii web 

oficiale a FRB. 
13.4. Consiliul Director are următoarele competențe în activitatea din ramura 

de sport baschet: 
13.4.1. Organizează, monitorizează, coordonează, conduce și controlează 

întreaga activitate din ramura de sport baschet și adoptă decizii și dispune 
măsuri organizatorice, tehnice, economice și administrative, pentru bunul 

mers al acestora, în conformitate cu atribuțiile ce-i revin din prezentul Statut, 

în condițiile legii, fără să depășească limitele mandatului primit de la membrii 
Adunării Generale; 

13.4.2. Analizează și avizează favorabil proiectele de dezvoltare ale activității 
din ramura de sport baschet și programele de activități pe termen scurt, mediu 

și lung, pe care le supune aprobării Adunării Generale; 
13.4.3. Coordonează și controlează implementarea programelor, planurilor 

de activitate și hotărârilor Adunării Generale cu respectarea prevederilor 
Statutului, regulamentelor și normelor generale ale FRB; 

13.4.4. Convoacă Adunarea Generală, aprobă Ordinea de zi a acesteia și 
documentele care vor fi supuse dezbaterii; 

13.4.5. Desemnează prin decizie pe membrii Secretariatului Tehnic al 
alegerilor precum și pe cei ai Comisiei de Validare a Candidaturilor în vederea 

organizării Adunării Generale de Alegeri;  
13.4.6. Aprobă, în cadrul primei ședințe imediat convocate după Adunarea 

Generală de Alegeri, la propunerea Președintelui nou ales, persoanele care vor 

deține funcțiile de Secretar General și Director Tehnic, care devin membrii de 
drept ai Consiliului Director. În cadrul aceleeași prime ședințe imediat 

convocate după Adunarea Generală de Alegeri, la propunerea Președintelui 
nou ales, vor fi aleși și cei 3 vicepresedinti FRB din rândul celor 12 membri 

nou aleși de Adunarea Generală de Alegeri. În plus, vor fi aleși de Consiliul 
Director, la propunerea președintelui FRB, și 2 (doi) membri cooptați, care 

devin membri cu drept de vot ai Consiliului Director.   
13.4.7. Propune Adunării Generale acordarea titlului de Președinte de Onoare 

FRB, membru de onoare FRB sau de ambasador al baschetului românesc.  
13.4.8. Aprobă afilierea provizorie a structurilor sportive și asociațiilor 

județene de baschet, respectiv a municipiului București, și comunică decizia 
pe pagina oficială de web a FRB în termen de maxim 15 zile de la adoptare. 



13.4.9. Propune Adunării Generale afilierea definitivă și/sau dezafilierea 
și/sau excluderea membrilor săi; Aprobă suspendarea calității de membru 

afiliat la propunerea secretarului general. 
13.4.10. Sprijină constituirea și activitatea asociațiilor județene de baschet, 

respectiv a municipiului București, și asigură îndrumarea și controlul de 
specialitate al acestora în vederea dezvoltării și promovării activității din 

ramura de sport baschet la nivel județean. 
13.4.11. Sprijină, susțin și actionează pentru buna funcționare a structurilor 

sportive cu activitate de baschet și realizarea de către acestea a obiectivelor 
privind dezvoltarea baschetului și creșterea nivelului performanțelor pe plan 

local, național și international. 
13.4.12. Aprobă sistemul competițional de baschet la nivel național și 

calendarul competițional intern pe categorii de vârstă și regulamentele 
specifice de desfășurare ale acestora.  

13.4.13. Aprobă înființarea sau reluarea unor competiții interne, precum și 

desființarea unora dintre cele existente. 
13.4.14. Aprobă probele de control, normele și baremurile pentru sportivii în 

activitate, la diferite categorii de vârstă, precum și modelul național și criteriile 
de selecție prin regulamente specifice. 

13.4.15. Aprobă programul de licențiere a antrenorilor, licențierea structurilor 
sportive și ale altor persoane fizice și/sau juridice, participanți la activitatea 

din ramura de sport baschet. 
13.4.16. Aprobă documentația privind procedurile de înființare și organizare 

a “centrelor de excelență” pentru juniori și tineret, “centrelor naționale 
olimpice” și “centrelor de selecție” pentru juniori și tineret. 

13.4.17. Validează listele cu grupele de utilizare ale arbitrilor și comisarilor, 
aprobă clasamentul arbitrilor internaționali care se trimite la FIBA și 

nominalizează candidații pentru arbitri și comisari internaționali.  
13.4.18. Aprobă structura, componența nominală și atribuțiile comisiilor și 

colegiilor centrale ale FRB. 

13.4.19. Poate înființa și alte comisii pe probleme cu caracter permanent sau 
temporar. 

13.4.20. Revocă individual sau colectiv, prin decizie bine motivată și cu 2/3 
din voturi, mandatele președintilor și/sau membrilor colegiilor și comisiilor, cu 

excepția celor aleși de Adunarea Generală. 
13.4.21. Aprobă, prin decizie, planurile anuale de activitate ale comisiilor și 

colegiilor centrale ale FRB. 
13.4.22. Aprobă regulamentele FRB, regulamentele de funcționare ale 

colegiilor și comisiilor FRB, precum și alte acte necesare activității din ramura 
de sport baschet. 

13.4.23. Organizează și coordonează, cu sprijinul comisiilor și colegiilor 
centrale, activitatea antrenorilor, sportivilor, arbitrilor, comisarilor și 

instructorilor sportivi de baschet, privind perfecționarea, clasificarea și 
promovarea acestora; colaborează cu instituțiile din structurile abilitate pentru 



realizarea programelor de formare și perfecționare a participanților la 
activitatea din ramura de sport baschet. 

13.4.24. Participă, prin membrii săi, la ședințele comisiilor și colegiilor 
centrale cu scop consultativ și informativ, fara drept de vot dacă nu fac parte 

din acestea. 
13.4.25. Omologhează clasamentele finale oficiale ale competițiilor naționale 

organizate de FRB, pe baza situației prezentate prin structurile sale de 
specialitate. 

13.4.26. Adoptă măsuri pentru instaurarea unui climat de ordine și disciplină 
în toate domeniile activității din ramura de sport baschet pentru prevenirea și 

combaterea actelor de violență fizică și verbală, xenofobie, rasism și 
discriminare, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play. 

13.4.27. Adoptă măsuri pentru prevenirea și combaterea folosirii substanțelor 
interzise, dopajului și a altor metode neregulamentare de influențare a 

rezultatelor sportive, colaborând în acest sens cu organele abilitate ale 

Statului. 
13.4.28. Aprobă, prin decizie, calendarul internațional al FRB, înscrierea și 

participarea loturilor naționale la competițiile internaționale oficiale. 
13.4.29. Aprobă, prin decizie, componența loturilor naționale, a colectivelor 

tehnice, a planurilor de pregătire și obiectivelor de performanță ale acestora. 
13.4.30. Coordonează și controlează pregătirea loturilor naționale de seniori, 

tineret și juniori în activitatea din ramura de sport baschet (indoor, outdoor) 
și asigură condițiile necesare pentru buna reprezentare a baschetului 

românesc în activitatea internațională. 
13.4.31. Analizează rezultatele obținute de loturile naționale la competițiile 

oficiale, pe baza rapoartelor întocmite de Colegiul Central al Antrenorilor și 
aprobă măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității. 

13.4.32. Aprobă, prin decizie, criteriile de participare a echipelor de club în 
competițiile europene intercluburi organizate și desfășurate sub egida FIBA. 

13.4.33. Aprobă, prin decizie, depunerea candidaturii FRB pentru organizarea 

competițiilor oficiale sub egida FIBA sau FIBA Europa în Romania, cu 
respectarea normelor legale în vigoare. 

13.4.34. Analizează rapoartele și informările în legătură cu buna desfășurare 
a activității din ramura de sport baschet și adoptă măsuri corespunzătoare. 

13.4.35. Aprobă, prin decizie, organigrama FRB și statul de funcții, la 
propunerea Președintelui FRB, în condițiile prevăzute de prezentul Statut și 

legislația în vigoare. 
13.4.36. Aprobă, prin decizie, cuantumul taxelor, contribuțiilor, 

indemnizațiilor de arbitraj și penalităților din activitatea din ramura de sport 
baschet. 

13.4.37. Acționează pentru creșterea surselor de venituri cu scop în 
dezvoltarea, modernizarea și întreținerea patrimoniului său și/sau a bazelor 

sportive de interes local, regional, național și international.  



13.4.38. Aprobă, prin decizie, programele de dezvoltare ale bazei materiale 
a FRB. 

13.4.39. Propune MS acordarea titlurilor de Maestru al Sportului, Maestru 
Emerit al Sportului și de Antrenor Emerit, conform normelor legale în vigoare. 

13.4.40. Aprobă, prin decizie, propunerile privind acordarea unor premieri, 
stimulente, donații, ajutoare, distincții și titluri, în conformitate cu criteriile 

stabilite prin regulamente. 
13.4.41. Menține și dezvoltă relații de colaborare cu federațiile similare din 

alte țări și alte organisme internaționale. 
13.4.42. Colaborează cu reprezentanții COSR în toate problemele care privesc 

pregătirea și participarea la acțiunile/activitățile/competițiile olimpice. 
13.4.43. Ia act de decizia Președintelui FRB privind mandatul delegatului FRB 

la Congresele și întâlnirile FIBA și FIBA Europa. 
13.4.44. Asigură punerea în executare a hotărârilor pronunțate de BAT în 

cadrul litigiilor în care sunt implicate echipe de baschet din România și/sau 

jucători și antrenori de baschet ce au activat/activează pe teritoriul României. 
13.4.45. Aprobă documenția referitoare la înființarea și organizarea 

Academiei Naționale de Baschet și a filialelor acesteia. 
13.4.46. Aprobă sistemul competițional de baschet la nivel national, aprobă 

calendarul competițional intern pe categorii de vârstă, regulamentul general 
de organizare și regulamentele specifice de desfășurare ale acestora. 

13.4.47. Analizează și soluționează orice situație neprevazută în 
regulamentele FRB și poate propune modificarea acestora daca activitatea o 

impune. 
13.4.48. Aprobă, la propunerea directorului tehnic FRB, începerea 

demersurilor pentru dobândirea cetățeniei române de către un sportiv străin 
privind participarea la acțiunile echipelor naționale în plan internațional, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
13.4.49. Aprobă, la propunerea directorului tehnic FRB, stabilirea regulilor 

pentru participanții la activitatea din ramura de sport baschet referitor la – 

sportivi români, sportivi străini care au dobândit cetățenia română, sportivi 
care pot obține pașaport de teren (care au cel putin 3 ani petrecuti la un club 

de juniori in Romania); idem pentru antrenori, insoțitori și orice alți 
participanți la activitatea sportivă. 

13.4.50. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al FRB. 
13.4.51. Numește și revocă, la propunerea Președintelui FRB, președintele 

vicepreședintele și membrii 
Comisiei de Soluționare a Litigiilor. 

13.5. Consiliul Director este compus din 17 membri, după cum urmează:  
13.5.1. Președintele FRB;   

13.5.2. Membrii aleși – 12 membri, dintre care: 
- 6 membri - Reprezentanți ai cluburilor cu activitate la nivel de seniori 

- 6 membri - Reprezentanți ai cluburilor cu activitate la nivel de juniori 



În afara celor 13 membri aleși de către Adunarea Generală de Alegeri, mai fac 
parte cu drept de vot din Consiliul Director, la propunerea președintelui FRB 

și prin decizia Consiliului Director: 
13.5.3. Secretarul general FRB 

13.5.4. Director Tehnic FRB 
13.5.5. 2 (doi) membri cooptați 

13.6. Mandatul Secretarului General FRB, a Directorului Tehnic FRB și a celor 
doi membri cooptați se întinde pe durata mandatului Consiliului Director din 

care fac parte, anume începe în prima zi după ce a fost pronunțată decizia de 
numire de către Consiliul Director și este valabil până la organizarea și 

desfășurarea primei Adunări Generale Ordinare de Alegeri. 
13.7. Condițiile prevăzute la art. 13.5.2 (apartenența la categoria de membri 

pentru care candidează) trebuie îndeplinite la momentul validării candidaturii. 
În cazul în care, pe durata mandatului, unul dintre membrii aleși ai Consiliului 

Director nu mai reprezintă categoria de membri pentru care a fost ales, 

mandatul său va continua până la prima Adunare Generală, atunci când va fi 
revocat și ales un nou membru în locul său. 

13.7.1. În prima ședință a Consiliului Director, dintre cei 12 membri aleși de 
Adunarea Generală de Alegeri vor fi aleși de Consiliul Director 3 (trei) 

vicepreședinti FRB. 
13.8. Mandatul membrilor Consiliul Director este de 4 ani. Membrii Consiliului 

Director care își încheie mandatul sunt reeligibili. Mandatul celor aleși începe 
în prima zi de după Adunarea Generală de Alegeri și se finalizează după 4 

(patru) ani, în aceeași zi și lună ce corespunde cu data la care au fost aleși. 
În cazul în care, din motive obiective, Adunarea Generală de Alegeri este 

organizată și se desfășoară depășind data de încetare a mandatului, atunci 
Consiliul Director își continuă activitatea până la finalitatea procesului electoral 

al primei Adunării Generale de Alegeri. 
13.9. Un membru afiliat al FRB poate fi reprezentat în cadrul Consiliului 

Director de către o singură persoană. Calitatea de membru în Consiliul Director 

și/sau dreptul de vot nu poate fi delegat către altă persoană din interiorul sau 
afara Consiliului Director. 

13.9.1 Membrii aleși ai Consiliului Director nu pot fi angajați ai FRB. În cazul 
în care sunt depuse dosare de candidatură de către unul sau mai mulți angajați 

ai FRB, acestea sunt acceptate de către Secretariatul Tehnic și Comisia de 
Validare a Candidaturilor în conformitate cu prevederile următoare: 

a). În cazul în care personalul angajat al FRB alege să candideze pentru a 
ocupa o poziție în cadrul Consiliului Director, atunci acesta își poate depune 

dosarul în termenul stabilit, la care va fi anexată dovada încetării contractului 
individual de muncă cu FRB reprezentând o comunicare scrisă in atenția 

Secretariatului Tehnic sub semnătura Secretarului General;  
b). În cazul în care personalul angajat al FRB nu depune la dosarul de 

candidatură în termenul stabilit dovada de încetare a contractului individual 
de muncă cu FRB, acesta nu va fi validat. 



13.10. Ședintele Consiliului Director. Consiliul Director se întrunește, de 
regulă, o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea Consiliului 

Director se face de către Președintele FRB, sau de înlocuitorul acestuia, cu cel 
puțin 7 (șapte) zile înainte de data fixată pentru ședință. Conducerea ședinței 

Consiliului Director se face de către Președintele FRB iar în lipsa sa, 
conducerea va fi asigurată de către un membru al Consiliului Director delegat 

de președintele FRB. 
13.11. Ședințele Consiliului Director se vor desfășura în locația stabilită 

de către Președintele FRB. În cazul în care se impune, Președintele FRB va 
putea decide ca ședințele Consiliului Director să se desfășoare sub formă de 

video-conferință, pentru cazuri și situații exceptionale.  
13.12. La ședințele Consiliului Director participă, în calitate de invitat 

permanent, fără drept de vot, delegatul MS. 
13.13. Ședințele Consiliului Director nu sunt disponibile publicului larg, ci 

doar membrilor Adunării Generale, după caz, și numai dacă există o solicitare 

scrisă a unuia sau mai multor membri ai Adunării Generale de a participa la 
ședințele Consiliului Director pentru libera informare a acestora. 

13.14. La ședințele Consiliului Director mai pot participa, în calitate de 
invitați, orice alte persoane care manifestă un interes și care comunică în scris 

acest lucru către FRB, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data desfășurării 
ședinței Consiliului Director. Prezența acestora va fi admisă în cadrul 

respectivei ședințe numai cu acordul prealabil al conducerii FRB iar accesul în 
sala de ședință se va efectua doar la punctul/punctele solicitate în cerere. 

13.15. Consiliul Director se consideră statutar întrunit în prezența a cel puțin 
2/3 (două treimi) din numărul total de membri și adoptă decizii valabile cu 

majoritate simplă (jumatate plus 1 din numărul celor prezenți).  
13.16. Deliberările și deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul 

de procese verbale întocmit de un angajat al FRB propus de Președinte. În 
cadrul ședinței se pot folosi mijloace de înregistrare video, situație în care 

suportul pe care s-a realizat înregistrarea se va păstra în arhiva electronică a 

FRB. Registrul de procese verbale si Registrul cu deciziile Consiliului Director 
sunt operate de către un angajat FRB delegat de Președinte. 

13.17. În cazul ședințelor Consiliului Director desfășurate sub forma 
video-conferințelor, înregistrarea acestora se va păstra la sediul FRB, având 

caracter de document oficial. Suportul de stocare al video conferinței va fi 
considerat în acest caz document oficial.   

13.18. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită situație supusă 
deciziei Consiliului Director, sunt interesați personal sau prin soții/soțiile lor, 

ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală și afinilor lor până la 
gradul patru, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz 

contrar, răspunzând pentru daunele cauzate FRB, dacă fără votul lor nu s-ar 
fi putut obține majoritatea cerută în Statut.  



13.19. Deciziile Consiliului Director vor fi publicate pe pagina web oficială 
a FRB și au valoare de comunicare oficială pentru luare la cunoștință, față de 

orice persoană interesată. 
13.20. Membrii Consiliului Director care, pe parcursul unui an 

calendaristic, absentează la un număr de 5 (cinci) ședințe ale Consiliului 
Director, își pierd calitatea de membri, urmând a fi înlocuiți la prima Adunare 

Generală. 
13.21. Deciziile Consiliului Director, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în 

prezentul statut, pot fi atacate la instanțele civile de judecată, în condițiile 
legislației române aplicabile asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, de către 

oricare dintre membrii afiliați, membri Consiliului Director care nu au luat 
parte la ședința respectivă sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze 

aceasta în mod expres în procesul verbal de ședință, sau de către orice altă 
persoană interesată, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data când au 

luat la cunoștință conținutul Deciziei sau de la data cand a avut loc Ședința 

Consiliului Director, după caz. Cererea de anulare se soluționează în camera 
de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia FRB își are sediul. 

Hotărârea instanței este supusă numai apelului. 
 

ARTICOLUL 14: COMITETUL EXECUTIV 
14.1. Comitetul Executiv elaborează proiecte de regulamente, programe, 

buget anual, necesare activității din ramura de sport baschet și le prezintă 
spre aprobare Consiliului Director. Comitetul Executiv decide în legatură cu 

soluționarea unor chestiuni urgente care intervin între ședințele Consiliului 
Director. Decide asupra problemelor care intervin în activitatea FRB de natură 

administrativă, organizatorică, tehnică, juridică, financiară și de asigurare 
materială.  

14.2. Comitetul Executiv se compune din:  
a). Președintele FRB;  

b). Secretarul General; 

c). Director Tehnic   
d). 2 (doi) membri ai Consiliului Director. 

e). La ședințele Comitetului Executiv participă și angajați FRB cu atribuții în 
problematica dezbatută, fără drept de vot. Convocarea acestora se va efectua 

de către Secretarul General. 
14.3. Comitetul Executiv va fi convocat de Președintele FRB ori de câte ori 

este necesar.   
14.4. Comitetul Executiv adoptă decizii cu votul majorității simple a membrilor 

săi prezenți. Fiecare membru are dreptul la un vot. În cazul egalității de voturi, 
Președintele are dreptul la vot decisiv.  

14.5. Ședințele Comitetului Executiv sunt statutare când participă toti 
membrii cu drept de vot, conform articolului 14.2. În cazul neîndeplinirii 

cvorumului de prezență fizica, ședințele Comitetului Executiv se pot desfășura 
prin consultare online. Deciziile astfel adoptate vor fi ulterior înregistrate într-



un registru special și vor intra in vigoare imediat. Consiliul Director va fi 
informat în legătură cu aceste decizii în cadrul primei ședințe.   

14.6. Comitetul Executiv are următoarele atribuții:  
14.6.1. Decide asupra tuturor problemelor privind activitatea FRB de natură 

organizatorica, tehnica, juridica, financiar-contabila și de asigurare materială;  
14.6.2. Aprobă deplasările reprezentanților FRB la reuniunile FIBA și FIBA 

Europe, alte organisme internaționale, federații naționale similare sau la alte 
evenimente baschetbalistice interne și internaționale;  

14.6.3. Exercită orice atribuții delegate de Adunarea Generala sau Consiliul 
Director cu respectarea prevederilor legale;  

14.6.4. Analizează și decide asupra unor cazuri neprevăzute, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, urmând să informeze Consiliul Director în 

legătura cu deciziile adoptate în acest sens. 
14.6.5. Poate incheia acte juridice și contracte FRB, în limita competenței 

stabilite. 

14.6.6. Prezintă, la cererea Consiliului Director, rapoarte de activitate. 
 

ARTICOLUL 15 - PREȘEDINTELE FRB 
15.1. Președintele FRB este ales de către Adunarea Generală pentru 1 (un) 

mandat de 4 (patru) ani. Data de începere a mandatului de președinte este 
din ziua următoare finalizării Adunării Generale Ordinare de Alegeri și se 

finalizează după 4 (patru) ani, în aceeași zi și lună ce corespunde cu data la 
care a fost ales. În cazul în care, din motive obiective, au loc alegeri după 

împlinirea termenului de 4 (patru) ani, Președintele în funcție va continua să 
își exercite atribuțiile până la încheierea procesului electoral. 

15.2. Președintele FRB nu poate deține o funcție de conducere sau execuție 
în cadrul altei structuri sportive ce are calitatea de membru afiliat. 

15.3. Președintele FRB prezidează ședințele de Adunarea Generală și conduce 
ședințele Consiliului Director și ale Comitetului Executiv.  

15.4. În situația în care, Președintele FRB nu-și mai poate îndeplini atribuțiile 

stabilite conform prevederilor prezentului Statut, acestea vor fi preluate de 
către unul dintre vicepreședinții FRB pentru o perioada de maxim 6 (șase) 

luni, dar fără depășirea termenului de încetare a mandatului, care va asigura 
astfel conducerea interimară a FRB. Cu excepția cazului în care imposibilitatea 

exercitării atribuțiilor se datorează unor motive medicale, în toate celelalte 
situații în care Președintele nu va putea reveni la conducerea FRB după 

expirarea termenului de 6 (sase) luni, Consiliul Director va iniția organizarea 
unor noi alegeri pentru ocuparea funcției de Președinte al FRB, în termen de 

maxim 45 (patruzecișicinci) de zile de la împlinirea termenului anterior 
menționat. În acest interval, conducerea interimară a FRB va fi asigurată de 

către Vicepreședintele FRB desemnat. În situația în care Vicepreședintele este 
în imposibilitatea de a asigura cele menționate în prezentul articol, Consiliul 

Director se întrunește de urgență și desemneaza prin vot secret delegarea 



unui alt vicepreședinte sau a unui membru al Consiliului Director, după caz, 
să exercite funcția de președinte interimar FRB până la alegeri. 

15.5. Președintele conduce activitatea FRB, a Consiliului Director și a 
Comitetului Executiv, având următoarele atribuții:   

15.5.1. Organizează, monitorizează, coordonează, conduce activitatea din 
ramura de sport baschet, adoptă decizii, măsuri organizatorice, tehnice, 

economice și administrative pentru bunul mers al activității din ramura de 
sport baschet, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin din prezentul Statut, în 

condițiile legii, fără să depășească limitele mandatului primit de la membrii 
Adunării Generale; 

15.5.2. Urmăreste punerea în aplicare a Strategiei naționale de dezvoltare a 
activității din ramura de sport baschet;  

15.5.3. Coordonează activitatea curentă a FRB, cu respectarea prevederilor 
Statutului, regulamentelor FRB și legislației în vigoare;  

15.5.4. Reprezintă FRB în relațiile cu federațiile naționale de baschet din alte 

țări, cu FIBA și FIBA Europa si alte organisme/foruri sportive internaționale;  
15.5.5. Reprezintă și angajează legal FRB în relațiile cu administrația publică 

centrală și locală din România, precum și cu persoane juridice și fizice din 
România și/sau străine, cu respectarea prevederilor prezentului Statut, a 

regulamentelor specifice și a legislației în vigoare;  
15.5.6. Aprobă, la propunerea Secretarului General, programele acțiunilor și 

activităților din calendarul FRB, altele decat cele prevazute explicit in Statut;  
15.5.7. Asigură administrarea eficientă și gestionarea planului de venituri și 

cheltuieli, respectiv a patrimoniului; se preocupă de sporirea surselor de 
venituri, de întreținerea și modernizarea bazelor sportive aflate în patrimoniul 

FRB;   
15.5.8. Colaborează cu COSR în problemele privind activitatea olimpică pe 

linie de baschet și promovarea olimpismului;  
15.5.9. Propune Consiliului Director spre aprobare persoanele care vor deține 

funcțiile de Secretar General și Director Tehnic, precum și pe cei 2 membri 

cooptați.  
15.5.10. Este responsabil de derularea programelor și contractelor încheiate 

cu MS și cu alte instituții/organizații;  
15.5.11. Semnează principalele acte și documente care angajează oficial FRB; 

15.5.12. Încheie acte juridice în numele și pe seama FRB, în calitate de 
împuternicit legal; 

15.5.13. Propune spre aprobare Consiliului Director, organigrama FRB și 
statul de funcții; 

15.6. Pe perioada mandatului, Președintele FRB nu poate avea calitatea de 
sportiv, arbitru, comisar, antrenor și/sau angajat/partener/actionar într-un 

organism privat cu care FRB are o relație contractuală. 
 

ARTICOLUL 16: COMISIA DE CENZORI 



16.1. Comisia de cenzori asigură controlul financiar al FRB și activează pe 
baza regulilor generale de organizare și funcționare aprobate de Adunarea 

Generală. Atribuțiile Comisiei de Cenzori sunt după cum urmează: 
16.1.1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul FRB și răspunde 

în fața legii pentru raportarea comunicată Adunării Generale;  
16.1.2. Verifică modul cum se realizează bugetul de venituri și cheltuieli, și 

răspunde în fața legii pentru raportarea comunicată Adunării Generale;  
16.1.3. Sesizează Consiliul Director asupra neregulilor constatate cu privire 

la administrarea patrimoniului și folosirea fondurilor FRB, pentru luarea 
măsurilor de corectare. În cazul în care Consiliul Director nu ia nici o măsură 

pentru corectarea acestor nereguli în termen de 30 de zile, se informează de 
urgență Adunarea Generală; 

16.1.4. Propune modalități și soluții pentru sporirea resurselor, cheltuirea 
economicoasă a fondurilor și creșterea eficienței economice, organizatorice și 

tehnice;  

16.1.5. Verifică în orice moment registrele și actele de gestiune ale FRB. În 
mod obligatoriu de cel puțin două ori pe an;  

16.1.6. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut, de 
legislația în vigoare și/sau stabilite de către Adunarea Generală.  

16.2.  Comisia de Cenzori este formată din trei membri. Președintele 
Comisiei de Cenzori este ales de către Adunarea Generală pentru un mandat 

de 4 (patru) ani iar ceilalți doi membri vor fi propuși de președintele comisiei 
și validați de către Consiliul Director. Cei doi membri trebuie să dețină studii 

universitare de licență în domeniul financiar-contabil. Nu pot fi membri ai 
Comisiei de Cenzori, membri aleși ai Consiliului Director și nici cei ai comisiilor 

sau colegiilor centrale ale FRB. Membrii Comisiei de Cenzori nu mai au alte 
atribuții în cadrul FRB și nu sunt angajați/parteneri într-un organism privat cu 

care FRB are o relație contractuală.   
16.3. Raportul Comisiei de Cenzori prezentat Adunarii Generale va fi semnat 

de catre Presedintele Comisiei de Cenzori. Documentele interne ale Comisiei 

de Cenzori vor fi semnate de catre toti cei trei membri si vor fi arhivate la 
nivelul comisiei. 

 
ARTICOLUL 17: VICEPREȘEDINȚII FRB 

17.1. Vicepreședinții FRB sunt alesi de Consiliul Director dintre cei 12 membri 
aleși de Adunarea Generală de Alegeri și îndeplinesc următoarele atribuții:  

17.1.1. Acționează pentru respectarea și aplicarea prevederilor Statutului, ale 
regulamentelor FRB și ale legislației în vigoare;  

17.1.2. Contribuie la punerea în practică a Strategiei naționale, a programelor 
și planurilor de promovare și dezvoltare a activităților din ramura de sport 

baschet, a hotărârilor Adunării Generale și a deciziilor Consiliului Director 
privind dezvoltarea și afirmarea ramurii sportive baschet;  

17.1.3. Pot coordona și sprijini, la propunerea și decizia Consiliului Director, 
activitatea comisiilor și colegiilor centrale, a sucursalelor regionale, a 



asociațiilor județene/municipiului București, a filialelor Academiei Naționale de 
Baschet, a centrelor de excelență, centrelor olimpice sau a centrelor de 

selecție, precum și a structurilor sportive;  
17.1.4. Pot participa la acțiuni de supraveghere și control în baza unui 

calendar și cu atribuții prevăzute în mod clar prin decizia Consiliului Director;  
17.1.5. Pot reprezenta FRB, la propunerea Președintelui, în cadrul unor 

întâlniri interne și internaționale pe probleme de baschet, în limitele delegării 
de competențe. 

 
ARTICOLUL 18: SECRETARUL GENERAL 

18.1. Secretarul General este ales de Consiliul Director, la propunerea 
Președintelui FRB, și se subordonează direct acestuia, reprezintă oficial FRB, 

poate angaja FRB în relațiile cu MS, cu administrația publică centrală și locală 
și cu alte organisme interne și internaționale în baza limitelor delegării prin 

atribuțiile sale, precum și cele delegate. Participă la îndeplinirea tuturor 

atribuțiilor ce îi revin în Comitetul Executiv și/sau Consiliului Director, după 
caz.   

18.2. Secretarul General răspunde, împreună cu Președintele FRB, de 
activitatea Comitetului Executiv și informează Consiliul Director asupra 

acțiunilor desfășurate și măsurilor luate de acesta între ședințele organului de 
conducere.  

18.3. Secretarul General nu poate deține o funcție în cadrul unei structuri 
sportive membre afiliate FRB, respectiv nu poate deține în același timp 

calitatea de membru ales al Consiliului Director și nici cea de 
angajat/partener/actionar într-un organism privat cu care FRB are o relație 

contractuală. 
18.4. Secretarul General îndeplinește următoarele atribuții: 

18.4.1. Asigură respectarea Statutului, a regulamentelor FRB și a legislației 
în vigoare, monitorizând aplicarea și îndeplinirea în totalitate a hotărârilor 

Adunării Generale de Consiliul Director, Comitetul Executiv, precum și a 

tuturor comisiilor și colegiilor centrale; 
18.4.2. Asigură respectarea Statutului, a regulamentelor FRB și a legislației 

în vigoare, monitorizând aplicarea și îndeplinirea în totalitate a hotărârilor 
Adunării Generale, a deciziilor Consiliului Director, respectiv Comitetului 

Executiv, precum și a tuturor comisiilor și colegiilor centrale, prin secretarii 
generali-adjuncți și personalul angajat FRB;   

18.4.3. Răspunde de derularea programelor și contractelor încheiate cu MS și 
cu alte instituții/organizații privind activitatea din ramura de sport baschet, în 

conformitate cu bugetul și materialele puse la dispoziție;  
18.4.4. Stabilește, împreună cu Președintele FRB, ordinea de zi a ședințelor 

Consiliului Director si Comitetului Executiv, dispune pregătirea reuniunilor 
acestora și asigură elaborarea în timp util a materialelor ce urmează a fi 

prezentate;  



18.4.5. Propune Consiliului Director, în vederea aprobării, Ordinea de zi 
pentru  Adunarea Generală;  

18.4.6. Întocmește, împreună cu Președintele FRB, planul de activitate, pe 
care-l supune aprobării Adunării Generale, după avizarea  prealabilă a 

Consiliului Director;  
18.4.7. Monitorizează aplicarea planului de activitate și execuția bugetară, și 

propune Președintelui FRB și/sau Consiliului Director, măsuri corective în acest 
sens, dacă este cazul;   

18.4.8. Monitorizează activitatea comisiilor și colegiilor centrale, a asociațiilor 
județene de baschet, respectiv a municipiului București, a sucursalelor 

regionale FRB, a filialelor Academiei Nationale de Baschet, precum si a 
centrelor olimpice, centrelor de excelenta sau centrelor de selectie;  

18.4.9. Reprezintă FRB, conform delegării de competențe a Președintelui FRB, 
în relațiile cu forurile internaționale;  

18.4.10. Avizează propunerile comisiilor și colegiilor centrale cu privire la 

programele de activitate, organizarea cursurilor de perfecționare a 
antrenorilor, arbitrilor, comisarilor și altor oficiali (statisticieni, oficiali masa), 

precum și orice alte activități din ramura de sport baschet, care le intră sub 
competență;  

18.4.11. Aprobă organizarea turneelor interne și internaționale, precum și 
participarea  echipelor de club în competițiile europene;  

18.4.12. Coordonează elaborarea regulamentelor FRB și avizează forma 
finală a acestora, ce urmeaza a fi prezentată spre aprobare Consiliului 

Director;   
18.4.13. Asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către 

personalul angajat FRB cu respectarea normelor și procedurilor interne, 
precum și cu prevederile legislative în vigoare;  

18.4.14. Elaborează circuitul documentelor în cadrul FRB și îl supune spre 
avizare Comitetului Executiv, respectiv spre aprobare Președintelui FRB;  

18.4.15. Propune spre aprobarea Consiliului Director, suspendarea pe o 

perioada determinată a calității de membru afiliat; 
18.4.16. Îndeplinește și alte atribuții delegate de Președintele FRB sau 

Consiliul Director.  
18.5. Secretarii generali-adjuncti sunt numiți în baza unei proceduri stabilite 

de către Președintele FRB. Acestia, pe lângă atribuțiile lor, exercită toate 
atribuțiile delegate de către Secretarul General FRB.  

18.6. Unul din secretarii generali-adjuncți îl înlocuiește pe Secretarul General 
în cazul absenței sau indisponibilității acestuia, prin decizia Președintelui FRB. 

În cazul în care Secretarul General este indisponibil pentru o perioadă 
nedeterminată, atunci Președintele decide ca unul dintre secretarii generali-

adjuncți sa preia atribuțiile integrale ale acestuia până la numirea unui nou 
Secretar General. 



18.7. Secretarii generali-adjuncti nu au drept de vot la ședințele Consiliului 
Director, decât în situația în care atribuțiile Secretarului General îi sunt 

delegate de către Președintele FRB. 
 

ARTICOLUL 19: DIRECTORUL TEHNIC 
19.1. Directorul Tehnic este ales de Consiliul Director, la propunerea 

Președintelui FRB, și are următoarele atribuții în activitatea din ramura de 
sport baschet: 

19.1.1. Coordonează activitatea Departamentului Tehnic FRB, având ca 
obiectiv principal elaborarea și aplicarea concepției unitare de selecție, 

pregătire și joc, la nivel național, regional și local, în vederea creșterii nivelului 
de performanță al sportivilor, antrenorilor, preparatorilor fizici si scouterilor; 

19.1.2. Ocupă de drept poziția de vicepreședinte al Colegiului Central de 
Antrenori; 

19.1.3. Colaborează cu membrii Colegiului Central de Antrenori, Comisia 

Tehnică și Comisia de Tineret, precum si alte comisii sau colegii FRB, cu privire 
la:   

a). Elaborarea programului și planului de pregătire al loturilor naționale, în 
acord cu antrenorii loturilor naționale și/sau cu obiectivele stabilite;   

b). Componența loturilor naționale ale României;  
c). Componența colectivelor tehnice ale echipelor naționale;   

d). Oportunitatea participării la competițiile oficiale internaționale și stabilirea 
obiectivelor de performanță;  

e). Evaluarea activității loturilor naționale și a colectivelor tehnice la încheierea 
competițiilor sportive, prin avizarea rapoartelor de activitate;  

f). Elaborarea și implementarea probelor si normele de control, cerințe si 
baremuri;   

g). Organizarea cursurilor de perfecționare, licențiere ale antrenorilor, precum 
și a oricăror alte activități din ramura de sport baschet, ce au rol în creșterea 

nivelului de performanță al sportivilor, antrenorilor și participanților la 

activitate (medici sportivi, kinetoterapeuți, preparatori fizici, psihologi sportivi, 
alții); 

h). Elaborarea și implementarea regulamentelor specifice ale fiecărei 
competiții.   

Toate aspectele menționate la punctele a), b), c), d), e), f), g) si h) vor fi 
propuse spre aprobarea Consiliului Director. 

19.1.4. Colaborează cu membrii Colegiului Central al Antrenorilor, Comisia de 
Competiții si Omologari, Comisia Tehnica, Comisia de Tineret si Comisia 

Feminina, referitor la sistemele competiționale de la diverse categorii de 
vârstă, precum și calendarul intern și international, care vor fi propuse spre 

aprobarea Consiliului Director;  
19.1.5. Participă la elaborarea proiectelor unor documente de bază ale 

activității din ramura de sport baschet privind: 
a). Strategia națională de dezvoltare a baschetului;  



b). Bugetul Federației; 
c). Contractele cu MS, COSR si cu alte instituții/organizatii;  

d). Clasificarea/licentierea antrenorilor; 
e). Clasificarea/licentierea cluburilor; 

f). Clasificarea/licentierea sportivilor; 
g). Clasificarea/licentierea oricărei alte categorii participante la activitatea din 

ramura de sport baschet.  
19.1.6. Monitorizează, controlează, ia măsuri corective și răspunde în 

legătură cu activitatea echipelor naționale;   
19.1.7. Colaborează, controlează, îndrumă și sprijină activitatea structurilor 

sportive cu activitate din ramura de sport baschet, ce au implicare în 
activitatea loturilor naționale sau a desfășurării competițiilor / campionatelor 

naționale si competițiilor / campionatelor zonale / regionale / locale;   
19.1.8. Participă la acțiunile de supraveghere și control organizate de FRB, în 

limitele delegării de competențe acordate prin decizie de către Președintele 

FRB și/sau Consiliul Director. 
 

 
ARTICOLUL 20: DEPARTAMENTE ȘI PERSONAL SALARIAT FRB 

20.1. Pentru realizarea scopului său, FRB este organizată pe Departamente, 
în cadrul cărora poate angaja personal salariat cu respectarea legislației 

muncii în vigoare. 
20.2.  Departamentele FRB sunt: 

- Departamentul Tehnic 
- Departament 3x3 

- Departament Competiții Eligibilitate 
- Departament Financiar-Contabil 

- Departament Administrativ-Achiziții 
- Secretariat General 

- Cabinet Președinte 

- Departament Comunicare, Media & Marketing 
20.2.1. În funcție de necesități, pot fi înființate și alte Departamente FRB. 

Denumirea funcției de conducere în cadrul departamentelor va fi stabilită prin 
Regulamentul de Organizare și Funcționare FRB. 

20.2.2. Modul de organizare și functionare al Departamentelor FRB, precum 
și atribuțiile acestora și a personalului salariat FRB, vor fi stabilite prin 

Regulamentul de Organizare și Funcționare FRB. Atribuțiile specifice activității 
fiecărui departament vor fi stabilite prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare propriu, aprobat de Consiliul Director. 
20.3. Contractele individuale de muncă ale personalului angajat al FRB pot fi 

încheiate pe termen nedeterminat și/sau determinat, în conformitate cu 
prevederile legale ale Codului Muncii, și sunt semnate de Președintele FRB. 

Fișele postului sunt anexă la contract.  



20.4. FRB are personal angajat conform Organigramei și Statului de funcții, 
aprobate de Consiliul Director, la propunerea Președintelui FRB. 

20.5. Salarizarea personalului salariat FRB se va face din venituri proprii și 
alocații de la bugetul de Stat, în baza contractului pe care FRB îl incheie anual 

cu Ministerul Sportului. 
20.6. În funcție de necesități, Consiliul Director, la propunerea Presedintelui 

FRB, aprobă mărirea sau reducerea Statului de funcții, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

20.7. Nici un alt membru al personalului angajat FRB, cu excepția 
Președintelui, Secretarului general si Directorului tehnic, nu poate sa fie 

membru al Consiliului Director; În cazul în care un membru al personalului 
angajat FRB decide să candideze pentru un loc în Consiliul Director și este ales 

în cadrul Adunării Generale de Alegeri, va renunța la contractul de muncă aflat 
în derulare ca membru al personalului angajat FRB sau la calitatea de membru 

ales al Consiliului Director, într-un termen de 30 de zile după validarea 

alegerilor. Comunicarea deciziei acestuia va fi realizată către Secretarul 
general, care informează Consiliul Director pentru a fi luate măsurile ce se 

impun. 
 

 
CAPITOLUL IV - COMISIILE ȘI COLEGIILE CENTRALE ALE FRB 

 
ARTICOLUL 21: COMPETENȚE ȘI ORGANIZARE 

21.1. Competențe generale. Consiliul Director aproba constituirea 
comisiilor si colegiilor centrale cu caracter permanent sau temporar, in 

vederea indeplinirii atribuțiilor specifice ce revin activității din ramura de sport 
baschet a FRB.   

21.2. Comisiile și colegiile centrale sunt organe specializate pe principalele 
domenii de activitate din ramura de sport baschet ale FRB și funcționează în 

baza unor regulamente proprii elaborate de acestea, avizate de Secretarul 

general FRB și aprobate de către Consiliul Director. 
21.3. Componența. Comisiile și colegiile centrale sunt compuse din 3‐11 

membri, cu o structură stabilită prin regulamentele proprii. 

21.4. Consiliul Director aprobă structura, atribuțiile și componența nominală 

a comisiilor și colegiilor centrale ale FRB, precum și regulamentele proprii ale 
acestora. 

21.5. Președintele FRB propune spre aprobarea Consiliului Director președintii 
comisiilor și colegiilor, urmând ca președintii astfel validați să propună spre 

aprobarea Consiliului Director pe membrii comisiilor sau colegiilor pe care le 
conduc. Un membru al Consiliului Director are dreptul de a deține o funcție de 

membru doar într-o singură comisie sau colegiul central. 
21.6. Membrii comisiilor și colegiilor centrale sunt numiți pentru perioada 

mandatului Consiliului Director de 4 (patru) ani și pot fi revocați în orice 
moment individual sau colectiv din aceste funcții, în baza unei decizii motivate 



a Consiliului Director, prin votul a 2/3 din numărul total de membri ai 
Consiliului Director. 

21.7. Reguli generale de funcționare. Comisiile și colegiile centrale se 
întrunesc cel puțin o dată pe lună. În sezonul competițional, comisiile și 

colegiile centrale FRB se vor întruni ori de câte ori este nevoie. Ședințele 
comisiilor și colegiilor centrale nu sunt publice, dar locația, data și ora sunt 

comunicate Secretarului General cu minim 3 (trei) zile înainte. 
21.8. Comisiile și colegiile centrale se întrunesc statutar în prezența a 

jumatate plus unu din numărul total de membri. 
21.9. Deciziile comisiilor și colegiilor centrale se adoptă prin vot deschis, cu 

majoritate simplă. În situații speciale, adopotarea deciziilor se poate face și 
prin vot secret.  

21.10. În cazuri de urgență sau excepționale, ședințele comisiilor și colegiilor 
centrale FRB se vor putea desfășura online, via internet.  

21.11. Desfășurarea ședințelor comisiilor și colegiilor centrale FRB vor fi 

consemnate într-un caiet de procese verbale și vor fi semnate de către toți 
participanții la ședință. În cazul ședințelor online, semnăturile membrilor 

prezenți sunt în format electronic. 
21.12. Comisiile și colegiile centrale FRB nu pot încheia angajamente 

financiare sau de orice altă natură în numele FRB și nici nu pot fi delegate de 
către Consiliul Director sau de Președintele FRB în acest sens. 

21.13. Colegiile și comisiile centrale ale FRB sunt instanțe de apel pentru 
deciziile luate de colegiile și comisiile județene și municipale. 

21.14. Comisiile și colegiile centrale ale FRB sunt: 
21.14.1 Colegiul Central al Antrenorilor 

21.14.2 Comisia Centrală de Competiții și Omologări  
21.14.3 Comisia Centrală de Comisari 

21.14.4 Colegiul Central al Arbitrilor 
21.14.5 Comisia Centrală de Disciplină și Etică Sportivă 

21.14.6 Comisia Centrală Antidoping 

21.14.7 Comisia Tehnică 
21.14.8 Comisia Centrală de Tineret 

21.14.9 Comisia Medicală 
21.14.10 Comisia 3x3 

21.14.11 Comisia de bussines 
21.14.12 Comisia consultativă a președinților cluburilor din Liga Naționala de 

Baschet, masculin și feminin 
21.14.13 Comisia Feminină 

21.14.14. Comisia de Soluționare a Litigiilor  
21.14.15. Comisia de Apel 

21.15. În cazul în care activitatea curentă din ramura de sport baschet a FRB 
necesită înființarea unor noi comisii sau colegii, acest lucru se poate realiza 

prin intermediul unei decizii a Consiliului Director. De asemenea, prin decizia 



Consiliului Director se poate decide încetarea activității unei comisii și/sau 
comasarea acestora. 

 
ARTICOLUL 22: ORGANE JURISDICTIONALE ALE FRB 

22.1. Organele jurisdicționale din cadrul FRB sunt:  
22.1.1. Comisia de Soluționare a Litigiilor  

22.1.2. Comisia Centrală de Disciplină și Etică Sportivă 
22.1.3. Comisia de Apel 

22.2. Comisiile si colegiile centrale cu atribuții jurisidicționale ale FRB sunt 
instanțe, imparțiale și independente. Adoptarea deciziilor de către aceste 

comisii sau colegii se face în conformitate cu Statutul și regulamentele FRB, 
FIBA și FIBA Europa.  

22.3. Competențe. Judecarea cazurilor ce le revin comisiilor și colegiile cu 
atribuții jurisdicționale ale FRB sunt:  

22.3.1. În prima instanță:  

- Comisia Centrală de Disciplină și Etică Sportivă 
- Comisia de Soluționare a Litigiilor  

22.3.2. Deciziile pronunțate în prima instanță de aceste comisii pot fi 
atacate la Comisia de Apel. 

22.4. Deciziile pronunțate de către Comisia de Apel a FRB sunt definitive și 
executorii.   

22.5. Soluționarea litigiilor care decurg din activitatea din ramura de sport 
baschet se va realiza numai prin intermediul comisiilor și colegiilor cu atribuții 

jurisdicționale ale FRB. Membrii afiliați se vor putea adresa instanțelor sportive 
internaționale sau forurilor internaționale (BAT, TAS) numai după epuizarea 

tuturor căilor de jurisdicție sportivă națională. Introducerea unei acțiuni la 
instanțele internaționale (BAT, TAS) nu suspendă executarea hotărârilor 

comisiilor interne. 
22.6. Litigiile rezultate din activitatea din ramura de sport baschet din 

Romania, în care sunt angrenate structuri afiliate FRB și/sau participanți la 

activitatea sportiva din cadrul acestora (sportivi, antrenori, conducatori, 
oficiali), precum și/sau angajați/oficiali FRB, sunt de competența exclusivă a 

comisiilor cu atribuții jurisdicționale desemnate ale FRB și/sau FIBA (BAT). 
Deciziile adoptate de comisiile abilitate ale FRB, rămase definitive, sunt 

executorii pentru membrii afiliați și/sau participanții la activitatea sportivă ai 
acestora, precum și/sau angajați/oficiali FRB. 

22.7. Angajații/oficialii FRB, membrii afiliați la FRB și/sau reprezentanții 
acestora, nu vor înainta litigiile rezultate din activitatea din ramura de sport 

baschet din Romania la instanțele judecătorești, cu excepția situațiilor în care 
legislația instituie în mod expres posibilitatea soluționării litigiilor în fața 

instanțelor competente.  
22.8. Recursul împotriva unei decizii rămasă definitivă a uneia dintre comisiile 

FRB va fi înaintat la BAT și/sau TAS, dacă Statutul FRB/FIBA nu prevăd altfel. 
 



CAPITOLUL V - STATUTUL ȘI AUTORITATEA DISCIPLINARĂ. 
PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR BAT 

 
ARTICOLUL 23: STATUTUL ȘI AUTORITATEA DISCIPLINARĂ 

23.1. Ministerul Sportului exercită supravegherea și controlul respectării de 
către toate structurile sportive a dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor 

cuprinse în statutele și in actele de constituire ale acestora.  
23.2. Supravegherea și controlul exercitate în condițiile legii de MS nu pot 

substitui controlul propriu instituit de FRB, asupra structurilor sportive afiliate, 
conform statutelor și regulamentelor proprii.  

23.3. FRB își exercită puterea și autoritatea disciplinară, deplin și legitim, în 
temeiul legislației în vigoare, potrivit: 

23.3.1. Statutului si regulamentelor FRB; 
23.3.2. Delegării de putere de către MS în cadrul acțiunilor de 

supraveghere și control; 

23.3.3. Statutului si reglementarilor FIBA; 
23.4. Autoritatea disciplinară a FRB se aplică asupra activității din ramura de 

sport baschet, desfășurate de:  
23.4.1. Structurile sportive afiliate și reprezentanții acestora; 

23.4.2. Jucători, antrenori, însoțitori, oficialii activității din ramura de sport 
baschet; 

23.4.3. Alte cadre de specialitate, precum și oricăror altor persoane fizice 
și/sau juridice care participă, organizează și desfășoară activități din ramura 

de sport baschet pe teritoriul României. 
23.5. Asociațiile județene și cea municipiului Bucuresti de baschet, precum și 

sucursalele regionale, dețin atribuții similare, adaptate corespunzător ariei lor 
de activitate în plan județean sau regional, după caz. 

23.6. FRB își exercită autoritatea disciplinară prin instituirea unui sistem 
coerent de sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor, care să asigure 

obiectivitate și corectitudine, eliminarea greșelilor și exagerărilor, în funcție de 

împrejurările comiterii abaterilor, prin asigurarea dreptului la apărare și a 
căilor de atac împotriva sancțiunilor aplicate.   

23.7. Documentele de bază, de conduită și acțiune, în exercitarea autorității 
disciplinare a FRB sunt următoarele: 

23.7.1. Statutul FRB 
23.7.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare FRB (ROF) 

23.7.3. Regulamentul de Disciplină 
23.7.4. Codul de Conduită 

23.7.5. Regulamentul General de Organizare a Competițiilor (RGOC) și 
regulamentele specifice ale competițiilor de baschet  

23.7.6. Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet (ROJB) 
23.7.7. Statutul, reglementările, normele și deciziile FIBA, FIBA Europa 

23.7.8. Deciziile Tribunalului Arbitral de Baschet (BAT), respectiv 
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) 



23.7.9. Deciziile WADA si ANAD 
23.7.10. Acte administrative emise de către MS 

23.8. Regulamentul de Disciplină al FRB conține și stabilește abaterile și 
sancțiunile disciplinare, componența instanțelor disciplinare ale FRB, 

procedura disciplinară, precum și căile de de atac împotriva acestora sancțiuni. 
23.9. Consiliul Director analizează și solutionează orice situație neprevazută 

în Regulamentul de Disciplină și poate propune modificarea unor prevederi ale 
acestuia în cazul în care activitatea o va cere. 

23.10. Revocarea recunoașterii funcționării FRB și revocarea structurilor 
sportive afiliate la FRB este de competența MS.  

23.11. Principalele sancțiuni care pot fi aplicate membrilor afiliați ai FRB, 
urmare a încălcării prevederilor menționate în cadrul documentelor prevăzute 

la art. 23.7, sunt următoarele: 
23.11.1. Pentru membrii afiliați ai FRB: 

- avertisment scris 

- sancțiune financiară 
- ridicarea dreptului de a organiza si desfasura o competitie pe teren propriu 

cu spectatori 
- suspendarea terenului propriu – ridicarea dreptului de a organiza si 

desfasura o competitie pe teren propriu 
- pierderea jocului prin forfait tehnic, cu punct in clasament, scor 2 - 0  

- pierderea jocului prin forfait, fara puncte in clasament, scor 20 - 0  
- anularea rezultatelor 

- limitarea dreptului de a efectua transferuri  
- interzicerea dreptului de a efectua transferuri 

- ridicarea dreptului de a se înscrie și participa în competiții internaționale 
și/sau în competițiile naționale organizate de FRB 

- depunctarea în clasament (penalizare cu puncte) în sezonul curent sau viitor 
- neprogramare 

- eliminarea din competițiile în curs 

- retrogradarea într-o categorie competițională inferioară 
- suspendarea calității de membru afiliat prin decizia Consiliului Director, la 

propunerea secretarului general. 
- excluderea 

23.11.2. Pentru participanții la activitatea din ramura de sport baschet: 
- avertisment scris 

- sancțiune financiară 
- suspendarea jucătorilor, antrenorilor și însoțitorilor pentru un număr de 

jocuri 
- suspendarea din funcția deținută în activitatea din ramura de sport baschet 

pe durata determinată 
- excluderea din loturile naționale 

- excluderea din viața sportivă 
- declararea ca “persona non grata” pentru FRB 



23.12. Comisia Centrală de Disciplină și Etică Sportivă a FRB funcționează 
ca instanță de apel pentru hotărârile pronunțate în materie disciplinară de 

către comisiile de disciplină organizate la nivelul sucursalelor regionale, 
asociațiilor județene de baschet, respectiv a municipiului București. 

23.13. Contestarea sancțiunilor financiare va fi efectuată în conformitate cu 
prevederile prezentului Statut, a regulamentelor de aplicare și a legislației în 

vigoare. 
23.14. Comisia Centrală de Disciplină și Etică Sportivă poate suspenda pentru 

o perioadă determinată a unui membru afiliat care nu respectă prevederile 
Statutului și regulamentele FRB. Procedurile privind suspendarea și reluarea 

activității din ramura de sport baschet de către un membru afiliat sunt stabilite 
în regulamentele FRB. Un membru afiliat care a fost suspendat prin decizia 

Comisiei Centrale de Disciplină și Etică Sportivă nu va avea dreptul de a 
organiza și/sau participa la competiții oficiale baschetbalistice pe teritoriul 

României, respectiv pe plan internațional, pe perioada suspendării sale. 

 
ARTICOLUL 24: PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR BAT 

24.1. FRB recunoaște jurisdicția BAT, astfel cum este definită în cadrul 
regulamentelor FIBA privind Tribunalul Arbitral pentru Baschet (BAT).  

24.2. Membrii afiliați FRB se obligă să respecte în totalitate deciziile definitive 
și irevocabile pronunțate de BAT.  

24.3. FRB va asigura punerea în executare a hotărârilor pronunțate de BAT. 
Competența privind executarea hotărârilor BAT aparține Consiliului Director. 

24.4. Deciziile Consiliului Director referitoare la punerea în executare a 
hotărârilor BAT, precum şi cele referitoare la aplicarea sancțiunilor aplicate în 

cazul neexecutării acesteia sunt definitive şi irevocabile, aplicandu-se de la 
momentul adoptării lor. 

 
 

CAPITOLUL VI - 

ASOCIAȚIILE JUDEȚENE ȘI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE 
BASCHET. 

SUCURSALE REGIONALE FRB. ACADEMIA NATIONALA DE 
BASCHET. LIGI DE BASCHET. 

 
ARTICOLUL 25: ASOCIAȚIILE JUDEȚENE DE BASCHET ȘI ASOCIAȚIA 

MUNICIPALĂ DE BASCHET BUCUREȘTI 
25.1. În conformitate cu legislatia in vigoare, asociațiile județene de baschet, 

respectiv a municipiului București, se constituie sub forma unor persoane 
juridice de drept privat care au ca scop organizarea activității din ramura de 

sport baschet la nivel teritorial cu respectarea prevederilor statutului și 
regulamentelor FRB.  



25.2. La nivelul unui județ, respectiv a municipiului Bucuresti, se constituie o 
singură asociație de baschet care dobândește personalitate juridică, în 

condițiile legii, ca organizație fără scop patrimonial.  
25.3. Asociațiile județene de baschet și a municipiului București sunt 

constituite din asociațiile sportive fără personalitate juridică și structuri 
sportive cuprinse în sistemul competițional al FRB, afiliate și recunoscute de 

acestea. Asociațiile județene de baschet, respectiv a municipiului București, 
se pot constitui în condițiile legii.  

25.4. Asociațiile județene de baschet, respectiv a municipiului București, pot 
deveni membri afiliați ai FRB și își desfășoară activitatea în conformitate cu 

Statutul și regulamentele FRB, în baza statutelor și regulamentelor proprii.  
25.5. Conform legislației în vigoare, asociațiile județene de baschet, respectiv 

a municipiului București, sunt recunoscute și sprijinite în realizarea 
obiectivelor de către Direcțiile pentru Sport, unități aflate în subordinea MS.   

25.6. Prin delegare limitată a Consiliului Director, o asociație județeană de 

baschet, respectiv a municipiului Bucuresti, poate coordona și activitatea din 
ramura de sport baschet din județele limitrofe, în cazul în care acestea nu au 

constituite asociații județene la nivel local iar actiunea/activitatea organizată 
de către FRB necesită sprijinul logistic și organizatoric al unei asociații 

județene. 
25.7. Obiectivele, drepturile și îndatoririle asociațiilor județene de baschet, 

respectiv a municipiului București, decurg din Statutul și regulamentele FRB.  
25.8. Asociațiile județene de baschet, respectiv a municipiului București, au 

următoarele atribuții: 
25.8.1. Aplică întocmai prevederile Statutului și regulamentelor FRB, precum 

și sprijină și acționează pentru buna organizare și desfășurare a activităților 
din ramura de sport baschet la nivel teritorial;  

25.8.2. Obțin avizul FRB și colaborează cu aceasta pentru implementarea pe 
plan teritorial a strategiei naționale de dezvoltare a activității din ramura de 

sport baschet a proiectelor și programelor de activități elaborate de FRB, 

precum și a planurilor proprii de activitate;  
25.8.3. Stabilesc calendarul sportiv județean/municipal anual ținând cont de 

calendarul competițional national elaborat de FRB;  
25.8.4. Prin comisiile proprii de specialitate organizează, conduc și 

supraveghează sistemul competițional județean/municipal, omologhează 
rezultatele, conform regulamentelor FRB și a propriilor regulamente; asigură 

ținerea evidenței propriei activități și informează FRB ori de câte ori este 
nevoie în legătură cu aceste aspecte sau la solicitarea de eventuale informații 

și/sau precizări venite din partea FRB;   
25.8.5. Exercită acțiunea de îndrumare asupra structurilor sportive afiliate la 

acestea în activitatea din ramura de sport baschet;   
25.8.6. Sprijină inființarea de noi structuri sportive cu secții de baschet și 

în mod special a echipelor de copii și juniori, și organizează turnee locale 
pentru această categorie de vârstă. Facilitează afilierea de noi membri; 



25.8.7. Contribuie la buna organizare și disputare a sistemului 
competițional național și a jocurilor internaționale desfășurate în zona 

administrativ-teritorială;  
25.8.8. Aplică normele tehnice, cerințele și baremurile privind selecția, 

pregătirea sportivilor și activitatea competițională în zona administrativ-
teritorială, elaborată de FRB;  

25.8.9. Informează FRB în legătură cu jucătorii de perspectivă remarcați în 
competițiile locale; Informează FRB, trimestrial sau ori de cate ori se solicită, 

asupra situației structurilor sportive afiliate la nivel teritorial, a jucătorilor 
legitimați în plan județean, a antrenorilor activi, a numărului de practicanți 

(inițiere, avansați) și totodată asupra infrastructurii existente în teritoriu 
(sălile de sport și terenurile în aer liber).   

25.8.10. Acționează pentru prevenirea și combaterea violenței, pentru 
promovarea unor măsuri educative, a spiritului de fair-play și a toleranței în 

întreaga activitate din ramura de sport baschet desfășurată în plan teritorial; 

25.8.11. Prin propriile colegii și comisii de specialitate decid în primă instanță 
asupra memoriilor, contestațiilor și incidentelor petrecute în competițiile care 

se  desfășoară la nivel teritorial;  
25.8.12. Exercită autoritatea disciplinară asupra activității din ramura de 

sport baschet la nivel județean și la nivelul municipiului București, în termenii 
prevăzuți de lege și potrivit Statutului și regulamentelor FRB, precum și a 

regulamentelor proprii. În cazul în care FRB se sesizează și își exercită 
autoritatea cu privire la aceeași situație pe plan local, atunci FRB are 

întâietate;  
25.8.13. Promovează, împreună cu structurile sportive, acțiunile de prevenire 

și combatere a folosirii substanțelor dopante și a metodelor neregulamentare 
de viciere a rezultatelor sportive;  

25.8.14. Colaborează cu factorii locali responsabili pentru întreținerea și 
modernizarea bazelor sportive destinate practicării activităților din ramura de 

sport baschet, precum și pentru atragerea unor noi susținători/parteneri 

financiari în vederea creșterii surselor de venituri; 
25.8.15. Organizează cursuri pentru calificarea de noi arbitri de baschet, 

necesari pentru desfășurarea activităților din ramura de sport baschet, locale 
si teritoriale;  

25.8.16. Colegiul de Arbitri al asociațiilor județene de baschet, respectiv al 
municipiului București, se subordonează Colegiului Central al Arbitrilor de 

Baschet pentru activitatea din ramura de sport baschet și Comisiei 3x3, 
colaborează în privința delegării arbitrilor de baschet si a oficialilor de masa 

pentru nivelul lor de competență și conform cu dispunerea FRB;   
25.8.17. Organizează afilierea structurilor sportive și legitimarea sportivilor 

din teritoriu, conform delegărilor de competențe acordate de FRB;  
25.8.18. Prezintă Consiliului Director al FRB in maxim de 30 de zile de la 

incetarea campionatelor naționale un raport anual privind activitatea 



desfășurată, raport de activitate în care se regăsesc și propunerile pentru 
îmbunătățirea și dezvoltarea activității pe termen scurt, mediu și lung. 

25.8.19. Colaborează cu sucursala regională FRB și se subordonează 
acesteia.  

25.9. Asociațiile județene de baschet, respectiv a municipiului București, 
reprezintă și apără interesele activității din ramura de sport baschet și ale 

membrilor săi în relațiile cu alte instituții și autoritățile administrației publice 
locale. Pot îndeplini și alte atribuții specifice care decurg din actele normative 

în vigoare, din Statutul și regulamentele FRB.  
25.10. Consiliul Director, în colaborare cu Directiile Judetene de Sport, 

respectiv a Municipiului Bucuresti, poate delega, pe timp limitat și cu caracter 
provizoriu, unor asociații județene de baschet, respectiv a municipiului 

Bucuresti, anumite atribuții specifice în interesul dezvoltării activității din 
ramura de sport baschet sau organizarea unor acțiuni cu caracter regional, 

național și/sau internațional pe raza teritoriului respectiv.  

25.11. Categoriile de membri afiliați ai asociațiilor județene de baschet, 
respectiv a municipiului București, condițiile de acordare și pierdere a acestei 

calități, drepturile și obligațiile ce revin acestora, inclusiv cele materiale și 
financiare, sunt stabilite prin analogie cu prezentul Statut. 

 
ARTICOLUL 26: SUCURSALE REGIONALE FRB 

26.1. Sucursalele regionale sunt puncte de lucru ale FRB în teritoriu, fără 
personalitate juridică, și sunt organizate prin hotărârea Adunării Generale iar 

conducătorii acestora sunt membrii aleși de către Consiliul Director, inclusiv 
dintre membrii lui. Președintele FRB ales nu are dreptul de a conduce o 

sucursală regională. Denumirea funcției de conducere în cadrul regiunilor este 
de ”coordonator regional”. 

26.2. Componența unei sucursale regionale este stabilită de către Consiliul 
Director prin vot, în conformitate cu prevederile prezentului Statut si a 

Regulamentului de Organizare si Funcționare FRB. Necesitatea materială, 

financiară și umană este stabilită de către fiecare coordonator regional în 
parte, comunicată Consiliului Director și propusă spre aprobare. 

26.3. Sucursalele regionale sunt împărțite teritorial după cum este specificat 
in Regulamentul de Organizare si Functionare FRB. 

26.4. Din organigrama fiecărei sucursale regionale pot face parte un director 
tehnic regional, precum și câte un responsabil pentru departamentul financiar-

buget-contabilitate, departamentul de marketing, comunicare și IT, și 
departamentul de organizare competiții și evenimente, care va avea atribuții 

și pentru legitimări și transferuri. Statul de functii pentru fiecare sucursală 
regională este aprobat de Consiliul Director, la propunerea coordonatorului 

regional. 
26.5. Deciziile luate de către sucursalele regionale sunt avizate de către 

Secretarul General FRB și devin obligatorii pentru structurile sportive ce au 
sediul în zona administrativ-teritorială a acestora. 



26.6. Fiecare sucursală regionala în parte, în funcție de atragerea de fonduri, 
va avea posibilitatea stabilirii unei indemnizații lunare pentru coordonatorul 

regional și personalul salariat propriu. FRB va susține financiar, după caz, 
activitatea din ramura de sport baschet organizată de fiecare sucursala 

regionala în parte, cu aprobarea Consiliului Director. 
26.7. Colaborează cu FRB pentru implementarea pe plan regional a strategiei 

naționale de dezvoltare a activității din ramura de sport baschet, a proiectelor 
și programelor de activități elaborate de FRB, precum și a planurilor proprii de 

activitate.  
26.8. Prin comisiile proprii de specialitate organizează, conduc și 

supraveghează sistemul competițional regional, omologhează rezultatele, 
conform regulamentelor FRB și a propriilor regulamente; asigură ținerea 

evidenței propriei activități și informează FRB trimestrial sau ori de câte ori 
este nevoie în legătură cu aceste aspecte sau la solicitarea de eventuale 

informații și precizări venite din partea FRB. 

 
ARTICOLUL 27: ACADEMIA NAȚIONALĂ DE BASCHET 

27.1. Academia Națională de Baschet este organizată prin decizia Consiliului 
Director, fără personalitate juridică, iar conducătorul Academiei este numit 

prin decizia președintelui FRB. Denumirea funcției de conducere în cadrul 
Academiei este de director. 

27.2. Componența Academiei Nationale de Baschet este propusă de 
Președintele FRB și aprobată de către Consiliul Director, prin vot. Necesitatea 

materială, financiară și umană este stabilită de către conducătorul acesteia, 
comunicată Consiliului Director și propusă spre aprobare. Angajații FRB nu au 

dreptul de a face parte din personalul angajat al Academiei sau sa le fie 
delegate sarcini în acest sens. 

27.3. Academia Națională de Baschet va funcționa în baza unui Statut și a 
unui Regulament de Organizare si Functionare proprii, aprobate de Consiliul 

Director FRB, iar atribuțiile sale principale sunt definite prin acestea, la 

propunerea președintelui FRB. 
27.4. Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului 

Academiei Nationale de Baschet se stabilesc prin fișa postului, în conformitate 
cu structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Academiei, aprobat prin decizia Consiliului Director. 
27.5. Academia Nationala de Baschet iși desfășoară activitatea principala într-

o locație aprobată de către Consiliul Director. Totodata, în funcție de 
necesități, prin decizia Consiliului Director, se pot înființa și deschide și filiale 

teritoriale ale Academiei Naționale de Baschet. 
27.6. Academia Națională de Baschet supune spre aprobare Consiliului 

Director bugetul anual de venituri și cheltuieli necesar organizării și 
desfășurării activității, respectiv orice modificare de buget care se impune. 

 
ARTICOLUL 28: LIGI DE BASCHET 



28.1. Condițiile de practicare a baschetului profesionist, precum și înființarea, 
organizarea și funcționarea Ligii Profesioniste de Baschet se stabilesc în 

conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, 
modificată și republicată, precum și cu alte prevederi legale aflate în vigoare 

la data constituirii acestui organism prin Hotarare de Guvern si normele de 
aplicare ale acesteia.  

28.2. Ligile profesioniste de baschet sunt persoane juridice de drept privat, 
autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop patrimonial, constituite 

prin asocierea cluburilor profesioniste de baschet la un campionat național 
divizionar de același nivel competițional. 

28.3. Organizarea competițiilor de baschet profesionist se realizează prin Liga 
Profesionistă de Baschet, cu respectarea regulamentelor FRB și ale celor 

proprii Ligii.   
28.4. Liga Profesionistă de Baschet este subordonată FRB și își desfășoară 

activitatea în baza statutelor și regulamentelor proprii. Înființarea unei Ligi 

Profesioniste de Baschet va fi posibilă numai cu acordul scris al FRB si al 
avizului obligatoriu al MS.   

28.5. Statutul și regulamentele Ligii Profesioniste de Baschet aprobate în 
cadrul adunărilor generale au aplicabilitate ulterior avizării de către FRB.   

28.6. Înființarea Ligii Profesioniste de Baschet sau modificarea statutelor 
acesteia, fără acordul prealabil al FRB, sunt nule de drept. 

28.7. FRB organizează sau tutelează competițiile oficiale de baschet cu 
caracter național și internațional care au loc pe teritoriul României, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
28.8. Pentru un nivel competițional se va putea constitui o singură ligă de 

baschet (masculin sau feminin).   
28.9. Liga Profesionista de Baschet poate fi constituită din structuri sportive 

afiliate la FRB și va funcționa în baza Statutului si regulamentelor proprii, 
aprobate de Consiliul Director. 

28.10. Ligile Profesioniste de Baschet nu pot recurge la jurisdicția instanțelor 

de drept comun în ceea ce privește litigiile decurgând din activitatea din 
ramura de sport baschet, precum și din dispozițiile Statutelor și a 

Regulamentelor FRB, FIBA și FIBA Europa. În aceste situații, litigiile vor fi 
soluționate de instanțele competente în conformitate cu statutele și 

regulamentele FRB, FIBA și FIBA Europa precum și Codul TAS. 
 

 
CAPITOLUL VII - MIJLOACE MATERIALE ȘI FINANCIARE, 

EXERCIȚIUL FINANCIAR 
 

ARTICOLUL 29: PATRIMONIUL 
29.1. Patrimoniul social al FRB este cel cuprins în prezentul Statut și se 

completează cu:  
29.1.1. Venituri din contribuțiile membrilor afiliați;  



29.1.2. Cotizațiile de membru al FRB;   
29.1.3. Sponsorizări și donații;  

29.1.4. Veniturile obținute din vize, taxe și penalități aferente participării, 
organizării și desfășurării de activități din ramura de sport baschet, interne și 

internaționale;  
29.1.5. Dividendele și dobânzile obținute din plasarea disponibilităților 

rezultate din venituri scutite, resursele obținute din fonduri publice sau din 
finanțări europene/externe nerambursabile;  

29.1.6. Venituri obținute din reclamă, publicitate și drepturi de difuzare al 
activităților din ramura de sport baschet organizate de FRB, indiferent de 

mediul în care acestea se propagă;  
29.1.7. Sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, 

potrivit  prevederilor legale în vigoare;  
29.1.8. Alte contribuții în bani și/sau în natură ale membrilor și 

simpatizanților, persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile 

legale.  
29.2. Întregul patrimoniu va fi evidențiat, păstrat și administrat de FRB, în 

conformitate cu legislația română în materie și va fi folosit exclusiv pentru 
realizarea obiectivelor sale.   

29.3. FRB poate închiria sau primi în folosință gratuită, pe termen limitat, 
bunuri imobile din patrimoniul statului și ale unităților administrativ-teritoriale, 

baze sportive, terenuri, instalații, cantine, restaurante, spații de cazare/masă, 
spații comerciale, precum și alte dotări necesare activității din ramura de sport 

baschet. Potrivit Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, bazele și 
instalațiile sportive primite spre administrare și folosință sunt considerate 

patrimoniu sportiv.  
29.4. Veniturile, indiferent de sursă, precum și cheltuielile de orice natură ale 

FRB sunt cuprinse în bugetul anual al FRB, buget care va avea capitole de 
venituri si cheltuieli distincte pentru activitatea din ramura de sport baschet.  

29.5. FRB are organisme proprii pentru administrarea si gestionarea bugetului 

si patrimoniului, constituite conform legislatiei in vigoare, a prezentului Statut 
și a regulamentelor FRB. 

29.6. Regimul de gestionare și administrare al bunurilor mobile și imobile, 
achiziționate ca urmare a derulării unor programe sportive, se reglementează 

pe baza contractului  încheiat între părți. 
29.7. FRB dispune de bunurile aflate în proprietate, poate încheia contracte 

de folosință (comodat) și poate elibera titluri de credite, cu condiția ca aceste 
acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate, conform 

dispozițiilor legale în vigoare. FRB poate greva sau înstrăina bunuri mobile sau 
imobile finanțate total sau parțial din fonduri publice, prin programe, sau poate 

schimba destinația acestora numai cu aprobarea MS și cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.  

29.8. În cazul dizolvării FRB, lichidarea patrimoniului se face potrivit 
dispozițiilor legale în vigoare.  



29.9. În toate cazurile, FRB se supune verificărilor financiare, potrivit legii și 
prezentului Statut, organismelor abilitate de lege în acest sens. 

 
ARTICOLUL 30: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 

30.1. Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli a FRB se face 
astfel: 

30.1.1. Pentru sumele acordate de organele administrației publice centrale și 
locale, respectiv pentru finanțarea programelor FRB - potrivit condițiilor 

stabilite prin contractele încheiate între părți și normelor financiare în vigoare;   
30.1.2. Pentru sumele realizate din venituri proprii – potrivit Statutului, 

regulamentelor, normelor interne ale FRB și prevederilor legislative în vigoare.  
30.2. FRB este scutită, potrivit legii, de impozite și taxe locale.  

30.3. FRB este scutită de la plata impozitului pe profit în conformitate cu 
prevederile legale. 

30.4. FRB este scutită de la plata impozitului pe profit și pentru veniturile din 

activități economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 
Euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de 

la plata impozitului pe profit, prevăzută la aliniatul precedent.   
30.5. FRB datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce 

corespunde veniturilor, din surse supuse impozitarii conform legislatiei in 
vigoare. 

30.6. Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului FRB se reportează în 
anul următor. 

 
ARTICOLUL 31: VENITURI, SURSE DE FINANȚARE, FACILITĂȚI 

31.1. Bugetul anual al FRB cuprinde la capitolul de venituri următoarele:  
31.1.1. Sume acordate de organele administrației publice centrale și 

locale pentru finanțarea pe bază de programe a structurilor sportive de drept 
privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;  

31.1.2. Venituri proprii, precum și sume destinate finanțării unor 

programe sportive de utilitate publică;  
31.1.3. Alte surse.  

31.2. Sursele de finanțare ale FRB pot proveni din:  
31.2.1. Sume destinate finanțării programelor sportive proprii și înscrise 

în contractele încheiate cu organele administrației publice centrale sau locale, 
după caz;  

31.2.2. Venituri obținute din activități economice realizate în legătura cu 
scopul și obiectul de activitate al acesteia;  

31.2.3. Cotizații, taxe, contribuții, penalități, potrivit prevederilor 
Statutului și regulamentelor FRB;  

31.2.4. Reclamă, donații și sponsorizări;  
31.2.5. 20% din încasări realizate din pronosticurile sportive, ca urmare a 

utilizării de activități din ramura de sport baschet organizate în campionatele 



naționale din alte țări, de FRB și organismele sportive internaționale, precum 
și în ”Cupa României”;  

31.2.6. 10% din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale ale 
sportivilor, care se constituie în sursa de finanțare a activității din ramura de 

sport baschet pentru copii și juniori, inclusiv a celor din cluburile sportive 
școlare;  

31.2.7. Alte venituri, în condițiile legii;  
31.2.8. Sume rămase din exercițiul financiar precedent; 

31.2.9. Venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul 
acestuia;  

31.2.10. Venituri provenite din dreptul de exclusivitate al FRB, respectiv: 
a). dreptul de folosință asupra siglei/emblemei proprii; 

b). dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statice și în mișcare a 
sportivilor, antrenorilor și staff-ului în echipament de concurs și de 

reprezentare, când aceștia participă în cadrul echipelor reprezentative la 

activități din ramura de sport baschet în numele FRB;  
c). drepturile de reclamă, publicitate și transmisii TV/media la activitățile din 

ramura de sport baschet organizate pe plan național sau la care participă, 
după caz.  

31.2.11. Venituri pentru care se datorează impozite pe spectacol;   
31.2.12. Indemnizații provenite din participarea la activitățile din ramura de 

sport baschet (competiții sau demonstrații);  
31.2.13. Venituri provenite din licitații, conform legislatiei in vigoare (Ligile 

Naționale, Campionate Naționale, Cupa României, turnee de sală, turnee de 
promovare, competitii sau turnee de baschet sau alte activități din ramura de 

sport baschet);  
31.2.14. Orice alte sume provenite de la forurile internaționale, respectiv 

FIBA Europe și FIBA. 
31.3. Alocația de la bugetul de stat în baza contractelor de finanțare a 

obiectivelor și programelor sportive, precum și fondurile pentru premierea 

performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale 
oficiale sunt repartizate și aprobate de MS, în baza propunerilor FRB.  

31.4. Sumele necesare pentru susținerea pregătirii loturilor olimpice de 
baschet și participarea acestora la Jocurile Olimpice, precum și pentru 

sprijinirea unor centre de pregătire olimpică a tinerilor jucători sunt repartizate 
și aprobate de COSR la propunerea Președintelui FRB.  

31.5. Bugetul anual al FRB se aprobă anual de Adunarea Generală, la 
propunerea Consiliului Director.  

31.6. Potrivit legii, veniturile se gestionează și se utilizează la nivelul FRB 
pentru realizarea scopului și obiectivelor proprii de activitate.   

31.7. Conform art. 62 Cod Fiscal, următoarele venituri nu sunt impozabile: 
- premiile obţinute de sportivii medaliaţi la Campionatele Mondiale, Europene 

şi la Jocurile Olimpice/Paralimpice; 



- premiile, primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, 
tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea 

realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe locurile 1-6 la 
Campionate Europene, Campionate Mondiale şi Jocurile Olimpice / 

Paralimpice, precum şi calificarea şi participarea la turneele finale ale 
Campionatelor Mondiale şi Europene, prima grupă valorică, precum şi la 

Jocurile Olimpice/Paralimpice, în cazul jocurilor sportive. 
- primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, 

tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi de legislaţia în materie, în vederea 
pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor 

reprezentative ale României; 
 

ARTICOLUL 32: CHELTUIELI 
32.1. Principalele cheltuieli ale FRB sunt:  

32.1.1. Cheltuieli privind pregătirea loturilor olimpice și/sau naționale 

(cazare, masă, transport, susținătoare de efort și medicamente, indemnizații 
de lot, cercetare științifică); 

32.1.2. Cheltuieli privind derularea calendarului sportiv național (cheltuieli cu 
organizarea și desfășurarea activităților din ramura de sport baschet, premii-

cupe, medalii, trofee, diplome, tricouri campion);  
32.1.3. Cheltuieli privind derularea calendarului sportiv internațional 

(cheltuieli de participare/organizare a activităților internaționale din ramura 
de sport baschet - transport intern și internațional, cazare, diurna/masă, 

precum și alte cheltuieli prevăzute de lege);  
32.1.4. Salarii și indemnizații;  

32.1.5. Premiile acordate din fondul de premiere, constituit pe seama 
fondului de salarii;  

32.1.6. Cheltuieli privind achiziția de bunuri și servicii;  
32.1.7. Cheltuieli privind achiziția de echipament sportiv și materiale 

necesare desfășurării activității din ramura de sport baschet;  

32.1.8. Control anti-doping;  
32.1.9. Cheltuieli participare la congrese internaționale;  

32.1.10. Cheltuieli organizare cursuri de perfecționare;  
32.1.11. Cheltuieli selecție, pregătire și organizare competiții juniori mici; 

32.1.12. Cheltuieli de întreținere și funcționare a bazei material - sportive; 
32.1.13. Cheltuieli cu investițiile și reparațiile capitale;  

32.1.14. Cheltuieli privind achiziția bunurilor de natură a activelor fixe. 
32.1.15. Alte cheltuieli, in beneficiul promovarii si/sau dezvoltării activității 

din ramura de sport baschet, cu aprobarea Consiliului Director. 
32.2. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor contractului încheiat cu 

MS și aprobat de Consiliul Director sub semnătura Președintelui FRB.  
32.3. Salariile, premiile, bonusurile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale 

personalului angajat al FRB, antrenorilor și sportivilor, se stabilesc în 



conformitate cu prevederile statului de funcții și ale bugetului de venituri si 
cheltuieli.  

32.4. Consiliul Director poate dispune plata de ajutoare, donații, sponsorizări 
din veniturile  proprii, conform legislatiei in vigoare.   

32.5. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie 
la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

ARTICOLUL 33: DREPTURILE FRB 
33.1. FRB este deținătoarea de drept asupra tuturor drepturilor care iau 

naștere din activitățile din ramura de sport baschet, care au loc sub jurisdicția 
FRB, fără nici o restricție cu privire la conținut, participanți, dată, loc, regim 

juridic.   
33.2. FRB deține exclusivitatea: 

33.2.1. Dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice și/sau în 
mișcare a participanților săi in echipament de concurs si de reprezentare la 

activitățile din ramura de sport baschet organizate și desfășurate de aceasta, 

precum și la cele la care participă ca echipe nationale;  
33.2.2. Dreptului de folosință asupra siglei și emblemei proprii;   

33.2.3. Dreptului de reclamă, publicitate și de transmisii televizate, 
radiofonice, inclusiv în spațiul online, la activitățile interne din ramura de sport 

baschet pe care le organizează sau cele la care participă echipele 
reprezentative, după cum urmează:   

a). jocurile din cadrul Ligilor Naționale, masculin și feminin;  
b). jocurile echipelor naționale, feminin și masculin, la toate categoriile de 

vârstă, organizate pe teritoriul României;   
c). jocurile din Cupa României;  

d). jocurile din cadrul oricăror altor activități din ramura de sport baschet 
organizate sub egida FRB (All Star Game, Super Cupa României etc)  

33.3. Consiliul Director va decide atât asupra modului de utilizare al acestor 
drepturi, inclusiv asupra cesionării acestora. 

 

CAPITOLUL VIII - DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA PATRIMONIULUI 
FRB 

 
ARTICOLUL 34: DIZOLVAREA FRB 

34.1. Dizolvarea FRB este hotărâtă numai de Adunarea Generală 
Extraordinară a FRB.  

34.2. Hotărârea de dizolvarea se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor 
afiliați cu drept de vot prezenți în Adunarea Generală Extraordinară.  

34.3. Odată cu hotărârea de dizolvarea, Adunarea Generală Extraordinară 
hotărește, cu votul a minimum 2/3 din totalul mebrilor afiliați, destinația 

patrimoniului FRB. Fără o asemenea hotărâre, dizolvarea nu are efect. 
34.4. În situația dizolvării, patrimoniul nu va putea fi împărțit, în niciun caz, 

între membrii FRB.  



34.5. Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare, 
bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice, cu scop identic sau 

asemanator sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public 
reprezentând în Stat interesele servite de persoana juridică dizolvată. 

 
 

 
 

 
CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE 

 
ARTICOLUL 35: PRINCIPII 

35.1. Membrii afiliați sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate de 
organele de conducere FRB și de comisiile jurisdicționale FRB. 

35.2. Membrii afiliați au obligația să adopte măsurile necesare pentru a se 

asigura că personalul administrativ, colectivul tehnic și jucatorii lor se 
conformează principiului enuntat la 35.1. 

35.3. FRB are obligativitatea ca în funcție de situațiile de forță majoră (orice 
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil), care afectează 

activitatea din ramura de sport baschet (administrativ și/sau domeniu), să își 
coreleze regulamentele în conformitate cu cerințele legale în vigoare la 

momentul dat, asigurând astfel un mecanism de întâmpinare, redresare și 
reziliență pentru a face față provocărilor generate și consecințelor acestora in 

plan sportiv si economic. 
35.4. Președintele FRB, Consiliul Director, Comitetul Executiv, comisiile și 

colegiile emit decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului 
Statut și a regulamentelor FRB. 

 
ARTICOLUL 36: INTRAREA IN VIGOARE 

36.1. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală a FRB din data 

de 04.04.2022, desfășurată la Cheile Grădiștei – Fundata (județul Brașov).  
36.2. Dispozițiile prezentului Statut primează în fața oricăror alte prevederi 

cuprinse în regulamentele FRB.  
36.3. Prezentul Statut intră în vigoare la data ramânerii definitive a încheierii 

de admitere a cererii de înregistrare la Registrul Federatiilor (Registrul Special) 
a hotărârii Adunării Generale. 

36.4. Prezentul Statut nu modifică rezultatul alegerilor din cadrul Adunării 
Generale de Alegeri a FRB din data de 03.08.2021, toate referirile la Adunarea 

Generală de Alegeri si componența Consiliului Director din prezentul Statut 
urmând să intre în vigoare și să fie aplicate cu ocazia primei Adunări Generale 

de Alegeri FRB.  
 Mandatul celor care au fost aleși în cadrul Adunării Generale de Alegeri 

a FRB din data de 03.08.2021 este de 4 ani și se încheie în anul 2025”. 


