
                                                                                                                                                        

 
 

COMISIA DE COMPETIȚII, LEGITIMĂRI, TRANSFERURI ȘI 

OMOLOGĂRI - CCLTO

 

Nr. 28  

din 10.11.2022 

 

 

Având în vedere: 

Statutul și regulamentele Federației Române de Baschet, 
Decizia Consiliului Director din data de 17.08.2021 privind înființarea CCLTO,  
Decizia Consiliului Director din data de 21.09.2021 privind numirea membrilor CCLTO, 
Decizia Consiliului Director din data de 01.02.2022 privind numirea domnului Ștefan 
Cristian Sandulache în funcția de președinte al CCLTO, 
Decizia Consiliului Director din data de 27.09.2022, 
Punctul de vedere al echipei ABC Leii București transmis în data de 10 noiembrie 2022, 
Procesul verbal al Ședinței CCLTO din data de 10.11.2022, 
 

 

CCLTO emite următoarea: 

DECIZIE 
 

Art.1  Se constată că Regulamentele Specifice al Campionatelor Naționale publicate spre luare 
la cunoștință pe pagina web oficială a federației, nu au fost amendate urmare publicării a parte 
din deciziile Consiliului Director, decizii care au fost emise având ca obiect modificarea și/sau 
completarea unor articole din cadrul acestora.  

Art.2  Se dispune Departamentului de Competiții și Eligibilitate, ca începând cu data prezentei, 
să efectueze demersurile necesare, în colaborare cu celelalte departamente ale FRB, privind 
modificarea și/sau completarea, respectiv corectarea Regulamentelor Specifice ale 
Campionatelor Naționale în vederea republicării acestora, după cum urmează:  

a) pentru deciziile emise de către Consiliul Director până la data prezentei, în regim de 
urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare; 

b) pentru deciziile care urmează a fi emise de către Consiliul Director de la data prezentei și 
au ca efect modificarea RSCN -urilor, în termen maxim de 5 zile calendaristice de la 
publicarea deciziei; 

Art.3 Departamentul de Competiții și Eligibilitate al FRB are obligația monitorizării permanente a 
publicării și republicării Regulamentelor Specifice ale Campionatelor Naționale în cazul emiterii 
deciziilor Consiliului Director care amendează în parte sau în tot aceste regulamente.  

Art.4 Se dispune obligația Departamentului de Competiții și Eligibilitate ca în perioada stabilită la 
art. 2 lit. b) până la publicarea RSCN -urilor cu noile modificări stabilite prin decizia Consiliului 
Director, să comunice organizatorilor de competiții modificările și/sau completările decise de 
Consiliul Director în vederea diseminării în rândul participanților la competiție. 

Art.5 Se comunică prezenta decizie Consiliului Director al Federației Române de Baschet,  
Secretarului General și Departamentului de Competiții și Eligibilitate al FRB.  

 

Președinte CCLTO, 

Ștefan Cristian SANDULACHE 


