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Variantă consolidată din data de 12.11.2015. 

 

 STATUT 
AL  ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV ACADEMIA AIKI SEISHIN RYU 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Art. 1. – Denumirea  
 

Denumirea organizației: ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ACADEMIA AIKI SEISHIN RYU  

conf. dovezii disponibilității denumirii nr. 145249 / 12.05.2015 emisă de Ministerul Justiției.  

 

Art. 2. – Forma juridică  
 

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, organizația este o 

asociație, club sportiv, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.  

 

În conformitate cu Legea Educației Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 884/2001, publicat în MOF nr. 578/2001, Asociația este un CLUB SPORTIV, persoană 

juridică de drept privat, de interes general, fără scop lucrativ, neguvernamentală, nonprofit.  

 

Asociația se constituie ca structură polisportivă, în următoarele ramuri de sport:  

• Aikido (conform Federației Române de Aikido),  

• Arte Marțiale (toate stilurile conform Federației Române de Arte Marțiale),  

• Arte Marțiale de Contact (conform Federației Române de Arte Marțiale de Contact),  

• Karate (conform Federației Române de Karate), și  

• Judo (conform Federației Române de Judo).  

 

Art. 3. – Sediul  
 

Sediul social al Asociației este în orașul București, Sector 3, Bd. Corneliu Coposu, Nr. 4, XXXXX, 

XXXXXXXXX. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director, în condițiile legii şi 

conform Statutului.  

 

Art. 4. – Durata constituirii  
 

Asociația se constituie pe perioadă nedeterminată, dobândind personalitate juridică din 

momentul înregistrării acestuia în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor.  
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Art. 5. – Scopul, misiunea și obiectivele 
 

(1) Scopul (și misiunea) Asociației:  

a) organizarea și desfășurarea de activități sportive în următoarele ramuri de sport: aikido, 

arte marțiale, arte marțiale de contact, karate și judo;  

b) selecționarea, inițierea  şi pregătirea de sportivi în domeniul artelor marțiale, 

c) educarea oamenilor prin artele marțiale, prin practicarea şi însușirea principiilor şi filozofiei 

acestora, precum şi promovarea formelor de educație prin sport, educație fizică şi prin 

studiul artelor marțiale în general, ca metodă de autocunoaștere,  

d) studierea, practicarea şi răspândirea organizată a artelor marțiale în România,  

e) combaterea violenței dintre oameni (atât fizice, cât și verbale) prin intermediul practicării 

artelor marțiale,  

f) creșterea stării de sănătate fizică şi morală a oamenilor prin practicarea artelor marțiale,  

g) combaterea hârțuirii, intimidării şi agresiunii fizice şi verbale (repetate), atât între copii, cât 

și între adulți, în cadrul societății noastre (fenomen cunoscut şi sub denumirea de 

„bullying”),  

h) promovarea armoniei, înțelegerii și toleranței în rândul oamenilor, cultivarea unei atitudini 

ZEN, echilibrate, bazate pe auto-cunoaștere,  

i) desăvârșirea personalității umane,  

j) formarea şi cultivarea opiniei publice în legătură cu artele marțiale ca metodă de auto-

cunoaștere, de educare, de combatere a violenței, de menținere a echilibrului interior şi a 

sănătății (atât fizice, cât şi mentale).  

 

(2) Obiective 

Pentru atingerea scopului propus, Asociația dezvoltă și oferă cursuri specifice de arte marțiale și 

educație non-formală prin sport, organizează activități de selecționare, inițiere şi pregătire a 

sportivilor în arte marțiale, realizează parteneriate cu instituții publice şi private sau organizații de 

profil, susține și promovează studierea, practicarea şi răspândirea organizată a artelor marțiale în 

România, precum şi alte activități conexe acestora. Astfel, Asociația:  

a) organizează cursuri şi seminarii de arte marțiale, autoapărare şi comunicare specifice 

scopului Asociației (în vederea educării oamenilor în spiritul AIKI – respectiv al Armoniei);  

b) sprijină promovarea educației fizice, a sportului şi în special a artelor marțiale în România;  

c) selecționează, inițiază, pregătește şi perfecționează sportivi în artele marțiale;  

d) sprijină promovarea artelor marțiale prin evenimente şi demonstrații publice, cursuri, stagii 

şi manifestări sportive naționale şi internaționale, precum şi mass-media;  

e) recomandă artele marțiale pentru îmbunătățirea şi menținerea unei stări de sănătate fizică 

şi mentală bune, pentru echilibrul interior, combaterea violenței, combaterea 

supraponderabilității (şi obezității în special);  

f) asigură cantonamente şi stagii de pregătire pentru sportivii şi tehnicienii proprii; 

g) participă la conferințe, expoziții şi alte manifestări cu caracter științific în domeniul 

sportului;  

h) administrează realizarea programelor educativ-sportive și activităților conexe aprobate de 

Adunarea Generală și/sau Consiliul Director;  

i) promovează asigurarea unui climat de fair-play la manifestările sportive la care participă 

sportivii săi;  

j) participă la competiții organizate de organele în drept şi de organizații de profil;  

k) organizează acțiuni proprii pentru formarea practicanților săi; 
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l) organizează, sprijină şi desfășoară activități sociale, culturale şi sportive pentru persoanele 

beneficiare ale activității Asociației, precum și pentru comunitatea în care activează; 

m) organizează şi participă la simpozioane, seminarii, colocvii, expoziții, întâlniri, conferințe, 

dezbateri, cursuri şi seminarii fie singură, fie alături de alte organizații, asociații, fundații, 

precum şi orice alte manifestări pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor 

programe de sine stătătoare; 

n) facilitează achiziționarea de obiecte şi echipamente sportive specifice artelor marțiale şi 

autoapărării, stimulând în același timp producerea sau personalizarea acestui gen de obiecte 

şi echipamente în România;  

o) promovează egalitatea dintre oameni şi combate discriminarea de orice fel;  

p) combate violența dintre oameni (agresiuni fizice sau verbale, indiferent de vârstă, sex, etnie 

sau naționalitate, violența domestică, violența din școli, etc.);  

q) implementează programe educaționale şi cursuri pentru combaterea hârțuirii, intimidării şi 

agresiunii fizice şi verbale (repetate), între copii sau între adulți, în cadrul societății noastre 

(fenomen cunoscut şi sub denumirea de „bullying”),  

r) stabilește contracte de cooperare, colaborare şi schimb de experiență cu persoane juridice, 

instituții ale statului sau cu personalități din domeniul sportului, artelor marțiale sau conexe 

acestora;  

s) desfășoară activități publice şi comerciale în scopul atragerii de noi membri, organizează 

întruniri publice pentru stabilirea de metode de atragere a cotizanților, organizarea de 

grupuri de sprijin şi luarea de măsuri necesare pentru a obține contribuții la fondurile 

asociației sub formă de donații, sponsorizări, alocații, cotizații şi altele, conform legii. 

t) publică materiale informative, realizează emisiuni radio sau TV pe teme sportive, culturale, 

sociale şi de educație morală; 

u) realizează, menține, editează, actualizează, distribuie şi comercializează materiale 

informative, de promovare şi de identitate ale Asociației: 

o materiale de prezentare, informative şi de promovare (cărți de vizită, autocolante, 

fluturași, pliante, broșuri, agende, calendare, felicitări, insigne, ecusoane, fanioane, 

bannere, postere, etc.); 

o publicații proprii periodice (interne şi de interes general);  

o publicații proprii neperiodice (volante, pliante, broșuri, afișe, etc.);  

o albume foto pe suport de hârtie sau electronic;  

o realizarea de expoziții şi proiecții publice foto sau video;  

o realizarea şi distribuirea de materiale video în domeniul de activitate al Asociației 

(conform scopului organizației);  

o organizarea de standuri de prezentare ale Asociației la diverse târguri şi expoziții. 

v) întreprinde acțiuni şi activități de marketing și management, inclusiv activități economice 

(aducătoare de venit) în vederea realizării scopului Asociației; 

w) întreprinde acțiuni şi activități necesare funcționării interne curente (activități financiar-

contabile, de secretariat, comunicare şi PR – relații interne şi externe publice, redactare a 

publicațiilor, colectarea cotizațiilor şi altor taxe), precum și acțiuni și activități menite să asigure 

veniturile necesare Asociației, cum ar fi: scrierea de proiecte şi înaintarea de cereri de 

finanțare/sponsorizare, participarea la concursuri de finanțare organizate de alte instituții, firme, 

corporații sau organizații non-profit; 

x) oferă servicii de pregătire a angajaților conform domeniului Asociației și conexe; 
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y) colaborează cu instituții publice şi private, firme sau corporații (societăți comerciale), asociații 

de profil şi organizații neguvernamentale, persoane fizice şi juridice române şi străine, în 

vederea realizării scopului Asociației, printre care: ANPCPPSR – Asociația Naţională pentru 

Protecția Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, Direcția 

Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, Ministerul Tineretului şi Sportului, 

Comitetul Olimpic Român, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, Comisia Națională 

Antidoping, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, alte asociații care activează în domeniul 

sportului, educației, al combaterii violenței, al protecției copiilor, protecției femeilor, protecției 

persoanelor cu probleme de integrare socială, a persoanelor cu probleme sau dizabilități fizice, 

motrice şi/sau psihomotorice, structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, 

Jandarmeria Română, Departamentul pentru Situații de Urgență, Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane), federații naționale de interes public sau privat, cluburi sportive, cluburi 

de arte marțiale, cluburi de fitness, alte organizații care susțin sau organizează activități în aer 

liber, orientare în natură, supraviețuire, autosuficienţă, bushcrafting, etc.  

 

(3) Pentru realizarea obiectivelor, Asociația poate angaja personal de specialitate şi auxiliar.  

 

(4) Asociația poate înființa secții, comisii și departamente interne, precum și filiale, sucursale sau puncte 

de lucru în țară sau străinătate. Asociația se poate afilia la federații sau confederații din țară și străinătate.  
 

(5) Asociația își propune să respecte actele normative și legislația în vigoare, reglementările 

Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi statutul şi regulamentele structurilor sportive şi 

federațiilor la care Asociația se afiliază. Prin realizarea scopului şi obiectivelor propuse, Asociația 

contribuie activ la dezvoltarea artelor marțiale (pe plan național și internațional).  

 

Art. 6. – Patrimoniul  
 

Patrimoniul inițial al Asociației este alcătuit din suma de 1000 (o-mie) lei.  

Patrimoniul Asociației va putea fi majorat prin cotizațiile membrilor, donații, sponsorizări, 

exploatarea drepturilor prevăzute în art. 45 din Legea Educației Fizice şi Sportului nr. 69/2000, 

fonduri şi granturi, precum şi orice alte surse, în condițiile legii. Detalii în Capitolul IV din Statut. 

 

Art. 7. – Însemnele şi Emblema  
 

Emblema oficială a Asociației este reprezentată de un dragon cu cap de lup, încolăcit în interior ca 

o spirală, în sensul acelor de ceasornic, cu capul orientat spre partea dreaptă. Pe lângă acest simbol 

central, denumirea Asociației poate fi scrisă atât circular, cât și drept peste imaginea dragonului. 

Emblema poate fi modificată doar prin Hotărârea Adunării Generale, cu majoritate absolută.  
 

Asociația își rezervă dreptul de a folosi emblema în variante grafice multiple, color (dragon alb pe 

fundal roșu, dragon roșu pe fundal alb), alb-negru, cât şi în alte combinații de culoare, cu sau fără 

text/denumire a organizației. Exemplificări grafice mai jos – emblemă / siglă oficială:  
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Variante oficiale alternative ale emblemei, pe culorile roșu, negru şi alb:  
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CAPITOLUL II 

MEMBRII ASOCIAȚIEI 
 

 

 

Secțiunea I – Dispoziții comune 
 

 

Art. 8. – Pot fi membri cu drepturi depline în Asociație orice persoane fizice sau juridice, române 

sau străine, care împărtășesc misiunea, valorile şi idealurile organizației, care aderă la prevederile 

prezentului Statut şi sunt acceptate de conducerea Asociației. În cazul persoanelor fizice, pentru a 

deveni membru cu drepturi depline („membru asociat”), este necesar ca acestea să fie majore (18 

ani împliniți).  

 

Pentru dobândirea calității de membru al Asociației este necesară întocmirea unei cereri de asociere 

şi depunerea acesteia la sediul sau secretariatul Asociației, pe hârtie sau sub formă electronică, 

conform metodelor puse la dispoziție de Asociație.  

 

Cererea se poate întocmi sub forma unei scrisori de intenție, conținând, printre altele, cel puțin 

următoarele elemente: datele de identificare ale solicitantului (nume complet, domiciliul, cod 

numeric personal, serie şi număr carte de identitate sau pașaport, emitent, data emiterii), 

motivarea/argumentarea cererii de asociere (de ce dorește să devină membru), semnătura 

solicitantului şi data întocmirii cererii. Solicitantul mai poate folosi și formularul TIP, după 

modelul hotărât de Consiliul Director, ce va conține toate elementele necesare cererii de asociere. 

Formularul va putea fi oferit solicitantului atât pe hârtie, cât și sub formă electronică (online, prin 

email sau pe website). Persoanele juridice vor urma o procedură similară, depunând cererea prin 

intermediul reprezentantului legal.  

 

Persoanele care au depus o cerere validă de înscriere în Asociație ca membru asociat vor intra într-

o perioadă de testare de cel mult 6 (șase) luni. Până la data ratificării cererii, petentul va dobândi o 

calitate interimară de „Stagiar”, oferită de Consiliul Director prin confirmare scrisă (poștă sau 

email). Stagiarii, nefiind încă membri asociați, nu au drept de vot deliberativ.  

 

Art. 9. – Cererea de asociere este analizată de Consiliul Director al Asociației, care, în caz de 

respectare a criteriilor impuse prin Statut, se va pronunța cu prima ocazie asupra aprobării sau 

respingerii ei. În caz de respingere, Asociația nu este obligată să facă publice sau cunoscute 

solicitantului şi motivele deciziei sale, dar va informa solicitantul referitor la respingerea cererii 

sale, în termen de cel mult 30 zile de la data luării acesteia.  

 

În cazul respingerii, persoana în cauză va mai avea dreptul să depună o nouă cerere de dobândire a 

calității de membru asociat abia după cel puțin un (1) an de la data respingerii.  

 

În cazul în care cererea este avizată favorabil, aceasta își va produce efectele de la data ratificării 

sale de către Președintele Consiliului Director, solicitantul fiind informat în scris (prin poștă sau 

email) despre acest fapt, în termen de cel mult 15 zile. Toți membrii cu drepturi depline sunt înscriși 

în Registrul Membrilor din cadrul Asociației, conform Regulamentelor interne.  
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Secțiunea II  

Categorii de membri 

 

 

Art. 10. – Descriere categorii de membri 
 

Membrii Asociației sunt împărțiți în două categorii principale: 

1. membri cu drepturi depline – cu drept de vot deliberativ: 

a. membri fondatori,  

b. membri asociați 

2. membri cu drepturi limitate – fără drept de vot deliberativ:  

a. membri activi (simpatizanți),  

b. membri de onoare (onorifici)  

Calitatea de membru se acordă pe o perioadă nedeterminată şi nu este transmisibilă. Calitatea de 

membru poate fi retrasă conform normelor din Statut şi Regulamentele interne.  
 

 Membrii fondatori sunt membri cu drepturi depline, care au contribuit moral şi material 

la fondarea Asociației precum şi la constituirea patrimoniului social al Asociației. Membrii 

fondatori au drept de vot deliberativ.  
 

 Membrii asociați sunt membri cu drepturi depline, persoane majore, care se asociază 

ulterior fondării Asociației, în baza unei cereri scrise în acest sens, aprobate de Consiliul Director, 

care susțin organizația şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociației. 

Membrii asociați pot deveni persoanele care au la data depunerii cererii o vechime ca „membru 

activ” de minimum trei (3) ani sau indiferent de vechime au o recomandare scrisă din partea unui 

membru fondator sau asociat. Membrii asociați au drept de vot deliberativ.  
 

 Membrii activi sunt membri cu drepturi limitate, simpatizanți ai Asociației, persoane care 

s-au înscris pe bază de cerere în cadrul Asociației, participând la unul din cursurile organizate de 

aceasta (plătind un abonament/cotizație de membru), susținând în acest astfel activitatea, 

organizația şi scopul declarat al acesteia. Aceste persoane dobândesc, în baza cererii lor, calitatea 

de membru activ de la data înscrierii la curs, pe o perioadă nedeterminată (sau până la o cerere 

expresă de excludere din partea membrului). Membrii activi pot sprijini Asociația atât din punct de 

vedere moral, cât şi financiar/material. Ei pot contribui direct prin asistență specifică sau îndrumări 

la atingerea obiectivelor organizaționale, putând avea funcții de antrenori, instructori, medici, 

tehnicieni sau consultanți. Membrii activi nu au drept de vot deliberativ. Ei pot însă participa la 

sondaje de opinie interne, având drept de vot pur consultativ. Angajații pot deveni și ei membri 

activi în cadrul Asociației, în baza unei cereri exprese în acest sens.  
 

 Membrii de onoare (sau membrii onorifici) sunt persoanele fizice sau juridice care au adus 

servicii deosebite Asociației sau care sprijină substanțial activitatea Asociației, indiferent dacă 

activează în domeniul sportului sau artelor marțiale, dacă sunt cursanți/practicanți sau nu. Pot fi 

aleși membri de onoare şi personalități (sportive sau culturale) sau persoane cu contribuții deosebite 

în domeniul artelor marțiale, fără alte legături directe cu Asociația. Membrii de onoare au numai 

drept de vot consultativ. Calitatea de membru de onoare este acordată de Consiliul Director, cu 

acceptul persoanei în cauză, şi necesită anterior acordării, o propunere din partea unui membru cu 

drepturi depline din cadrul Asociației.  
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Secțiunea III – Drepturi şi obligații 

 

 

Art. 11. – Drepturi 

 

1. Membrii cu drepturi depline din cadrul Asociației (membrii fondatori şi membrii asociați), au 

următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere şi structurile Asociației;  

b) în cadrul fiecărei votări, fiecare membru are dreptul la câte un singur vot; 

c) să fie informați, la cerere, despre activitatea şi rezultatele Asociației;  

d) să își exprime liber părerile privind activitatea Asociației;  

e) să participe, conform Regulamentelor interne, la orice activități, antrenamente, manifestări 

sportive, tabere şi cantonamente organizate de Asociație sau de organizații la care Asociația 

a aderat sau se află în colaborare conform legii; 

f) să beneficieze de baza materială a Asociației, conform Regulamentelor interne; 

g) să aibă acces la toate activitățile organizate de Asociație şi la orice alte beneficii ale 

statutului de membru activ, conform Regulamentelor interne; 

h) să fie desemnați ca reprezentanți ai Asociației la acțiunile interne şi internaționale;  

i) să primească diplome, recompense şi titluri în conformitate cu rezultatele obținute şi 

normele impuse de Regulamentele interne;  

j) să participe cu drept de vot la toate ședințele Adunării Generale ale Asociației sau să fie 

reprezentați de o altă persoană în baza unei împuterniciri notariale;  

k) să fie salarizați sau retribuiți pentru activitățile sau serviciile desfășurate în cadrul 

Asociației;  

l) să se retragă liber din Asociație.  

 

2. Membrii cu drepturi limitate din cadrul Asociației (membrii activi şi membrii onorifici) au 

următoarele drepturi: 

a) să fie informați, la cerere, despre activitatea şi rezultatele Asociației; 

b) să își exprime liber părerile privind activitatea Asociației; 

c) să participe, conform Regulamentelor interne, la antrenamente, seminare, manifestări 

sportive, tabere şi cantonamente organizate de Asociație sau de alte organizații la care 

Asociația a aderat sau se află în colaborare conform legii; 

d) să aibă acces la toate activitățile organizate de Asociație şi la orice alte beneficii ale 

statutului de membru activ, conform Regulamentelor interne; 

e) să fie desemnați ca reprezentanți ai Asociației la acțiuni interne şi internaționale; 

f) să primească diplome, recompense şi titluri în conformitate cu rezultatele obținute şi 

normele impuse de regulamentele interne;  

g) să fie salarizați sau retribuiți pentru activitățile sau serviciile desfășurate în cadrul 

Asociației;  

h) să devină membri asociați, în baza unei cereri, în cazul în care îndeplinesc criteriile 

necesare, conform Statutului şi Regulamentelor interne în vigoare; 

i) să participe, cu aprobarea scrisă din partea Consiliului Director, ca observator (fără drept 

de vot deliberativ) la întrunirile Adunării Generale;  

j) să se retragă liber din Asociație.  
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Art. 12. – Obligații 

 

Membrii Asociației au următoarele obligații: 

1. să cunoască şi să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele interne, hotărârile Consiliului 

Director, ale Comisiei Disciplinare şi ale Adunării Generale despre care au fost informați; 

2. să apere, fără rezerve, interesele şi prestigiul Asociației, să acționeze pentru creșterea prestigiului 

acesteia; 

3. să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociației: 

4. să achite la timp cotizația anuală și/sau lunară, precum şi celelalte contribuții (materiale şi 

financiare) stabilite de Adunarea Generală, ce decurg din calitatea de membru, conform 

Regulamentelor interne; excepție fac membrii de onoare, care nu au obligații financiare față de 

Asociație;  

5. să sprijine activ programele şi acțiunile sportive inițiate de Asociație;  

6. să contribuie (moral şi/sau financiar) la dezvoltarea Asociației;  

7. să notifice în termen de 15 zile orice modificări privind datele personale din CI;  

8. să obțină acordul Asociației pentru reprezentarea acesteia la orice competiție sportivă sau 

eveniment public. Acest acord va fi dat de către Consiliul Director anterior începerii evenimentului 

şi este obligatoriu, în lipsa lui sportivul neputând participa ca reprezentant al Asociației; 

9. să nu întreprindă acțiuni în defavoarea Asociației şi să nu aducă daune materiale sau morale 

Asociației sau membrilor acesteia (iar dacă totuși s-au produs, să facă tot posibilul pentru a le 

repara);  

10. să nu angajeze Asociația în nicio activitate sau contract fără a avea împuternicire sau mandat 

statutar în acest sens;  

11. să aibă un comportament civilizat, în acord valorile Asociației şi cu principiile artelor marțiale, 

precum şi în conformitate cu Regulamentele interne. 

 

 

Art. 13. – Pierderea calității de membru 

 

Calitatea de Membru al Asociației se pierde în următoarele situații: 

1. Retragere (prin cerere depusă de membrul Asociației) sau deces. 

2. Neplata cotizației sau a altor obligații financiare către Asociație pentru mai mult de 3 (trei) luni 

consecutive sau 6 (șase) luni alternative pe an, fără aprobarea Consiliului Director în acest sens. 

Concret, în acest caz, măsura excluderii se va aplica după notificarea neplății şi doar dacă membrul 

în cauză nu poate furniza o justificare rezonabilă. Caracterul rezonabil al justificării este apreciat 

de către organul decizional în cazul sancțiunilor, conform Art. 16.  

3. Excluderea ca urmare a săvârșirii unor fapte ce aduc atingere regulilor şi principiilor directoare ale 

Asociației, sau abateri grave de la statut, regulamente sau hotărâri ale Consiliului Director sau ale 

Adunării Generale. Caracterul abaterilor – ușor sau grav – va fi apreciat de către organul decizional 

în cazul sancțiunilor, conform Art. 16.  

Sancțiunea de excludere a unui membrului va respecta Art. 15 și 16 din Statut.  
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Secțiunea IV – Recompense şi sancțiuni 

 

 

 

Art. 14. – Recompense 
 

Membrii Asociației care se disting în practicarea ramurilor sportive în cadrul Asociației sau prin 

activitățile depuse pentru realizarea scopului Asociației, pot fi recompensați, după caz, ca urmare 

a unei hotărâri a Consiliului Director, cu:  

a) diplome de onoare sau de excelență;  

b) cărți de specialitate sau materiale didactice;  

c) insigne sau/şi medalii;  

d) cupoane/vouchere pentru participarea la cursuri suplimentare în cadrul Asociației;  

e) participarea în mod gratuit la anumite stagii de pregătire în țară;  

f) participarea în mod gratuit la anumite stagii de pregătire în străinătate;  

g) echipamente sportive specifice;  

h) burse de studiu;  

i) alte recompense, conform Regulamentelor interne și legislației în vigoare.  

 

 

Art. 15. – Sancțiuni 
 

Pentru nerespectarea prevederilor statutului Asociației sau a regulamentelor interne, precum şi 

pentru conduită contrară normelor de comportament, membrii Asociației pot fi sancționați. 

 

Sancțiunile, în cadrul Asociației, pot fi:  

1. mustrare cu avertisment pentru nerespectarea instrucțiunilor antrenorilor sau pentru 

comportament neprincipial față de ceilalți membri; acestea se transmit membrilor atât 

verbal, cât și în scris (poștă, email, SMS); la acumularea a 3 (trei) mustrări cu 

avertisment într-un an, membrul poate fi sancționat suplimentar, la decizia Comisiei 

Disciplinare (sau a Consiliului Director), și conform punctelor (2), (3) sau (4) din 

prezentul Articol;  

2. suspendarea calității de membru cu drepturi depline pe timp limitat (max. 6 luni) sau 

nelimitat pentru comportament sau atitudini ce contravin regulamentelor sau statutului 

Asociației; în cazul suspendării calității de membru cu drepturi depline, persoanei în 

cauză i se conferă calitatea de membru activ (cu drepturi limitate); dacă suspendarea se 

face pe termen nelimitat, persoane poate depune o nouă cerere pentru a redeveni 

membru asociat (cu drepturi depline) abia la un an de la data sancționării sale;  

3. suspendarea calității de membru, pe timp limitat, pentru comportament sau atitudini ce 

contravin regulamentelor sau statutului Asociației; în acest caz, persoana sancționată nu 

va mai putea participa la nicio activitate în cadrul Asociației pe întreaga perioadă a 

sancțiunii;  

4. excluderea din Asociație şi pierderea calității de membru al Asociației; în acest caz, 

persoana în cauză va avea posibilitatea de a mai depune o nouă cerere pentru a redeveni 

membru asociat (cu drepturi depline) abia la 3 (trei) ani de la data sancționării sale.   
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Art. 16. – Procedura de sancționare 

 

(a) Pentru nerespectarea prevederilor statutului Asociației sau a regulamentelor interne, precum şi 

pentru conduită contrară normelor interne de comportament, membrii Asociației pot fi sancționați 

de către Comisia Disciplinară (sau dacă nu este încă înființată, de Consiliul Director).  

  

Cu excepția punctului (1) din Art. 15 (unde mustrarea cu avertisment se face în mod direct, în baza 

unei hotărâri a Comisiei Disciplinare sau a Consiliului Director), în vederea sancționării unui 

membru al Asociației conform punctelor (2) până la (4) din Art.15, procedura este următoarea:  

1. Comisia Disciplinară (sau dacă nu este încă înființată, Consiliul Director) decide inițial 

punerea sub acuzare a membrului.  

2. Ca urmare a punerii sub acuzare, Comisia Disciplinară (sau dacă nu este încă înființată, 

Consiliul Director) va informa membrul în scris (prin poștă sau curier electronic/email) 

despre punerea sa sub acuzare, motivele ce stau la baza acuzării, ce sancțiuni riscă 

acesta (conform Statutului), precum și termenul la care se va analiza, discuta și decide 

asupra cauzei. Termenul va fi de cel puțin 15 zile de la data transmiterii notificării.  

3. Până la acest termen, membrul poate pregăti și/sau transmite justificări, contra-

argumente și probe în apărarea sa, pe care să le prezinte Comisiei Disciplinare (sau dacă 

nu este încă înființată, Consiliului Director) cel târziu la data termenului stabilit.  

4. Comisia Disciplinară (sau dacă nu este încă înființată, Consiliul Director) va analiza 

probele, va discuta cu membrul (în cazul în care acesta este prezent/participă la întrunire 

la data termenului stabilit) și va decide dacă și în ce fel va fi sancționat membrul în 

cauză, emițând o Hotărâre în acest sens.  

5. Hotărârea va fi adusă la cunoștință membrului pe loc, dacă aceasta este posibil (dacă 

acesta este prezent la întrunire) sau transmisă membrului în scris, prin poștă sau email.  

 

(b) În cazul unei sancțiuni, dacă persoana vizată consideră Hotărârea de sancționare ca fiind 

incorectă, nedreaptă, eronată sau injustă, o poate ataca în justiție în termenul legal de 15 zile de la 

data când a luat la cunoștință de aceasta (conform art. 23 din O.G. 26/2000).  

 

(c) La nevoie, membrii Comisiei Disciplinare pot fi puși sub acuzare și ulterior sancționați de către 

Consiliul Director, urmând aceeași procedură din Art.16 litera (a).  

 

(d) În cazul în care Comisia Disciplinară nu este înființată, orice sancțiuni îndreptate către membrii 

Consiliului Director vor putea fi decise numai de Adunarea Generală, prin hotărâri luate cu 

majoritate absolută (1/2 + 1 din totalul membrilor cu drepturi depline din cadrul Asociației), 

respectându-se aceeași procedură din Art. 16 litera (a): punere sub acuzare, informare a membrului, 

fixare a termenului la care se va lua decizia și în final emiterea unei hotărâri în ceea ce privește 

sancționarea (sau nesancționarea) membrului în cauză.  
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CAPITOLUL III 

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAȚIEI 

 

Adunarea Generală 
 

Art. 17. – Adunarea Generală este organul suprem de conducere şi este alcătuit din totalitatea 

membrilor cu drepturi depline din cadrul Asociației.  

 

Art. 18. – Adunarea Generală are următoarele competențe: 

a) adoptă şi modifică actul constitutiv şi a statutul,  

b) alege şi demite membrii din Consiliul Director, Cenzorul (sau Comisia de Cenzori) și 

Comisia Disciplinară,  

c) verifică activitatea Consiliului Director, a Cenzorului (sau Comisiei de Cenzori) și a 

Comisiei Disciplinare, poate modifica sau, după caz, anula hotărârile şi actele acestora 

considerate inadecvate,  

d) stabilește obiectivele, strategia şi metodele de realizare a acestora,  

e) hotărăște și aprobă înființarea de comisii, departamente, filiale, sucursale şi secții,  

f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli,  

g) analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director, ale Cenzorului (sau 

Comisiei de Cenzori) și ale Comisiei Disciplinare, precum şi alte informări şi propuneri ce 

îi sunt înaintate şi decide asupra acestora;  

h) decide, în lipsa Comisiei Disciplinare, asupra sancțiunilor îndreptate către membrii 

Consiliului Director (conform Art.16 litera (d) din Statut),  

i) hotărăște și aprobă afilierea asociației la federații, confederații sau alte organisme de profil,  

j) poate lua decizia de fuziune sau de divizare a Asociației (conform Art.60 din Statut), 

k) decide asupra dizolvării şi lichidării Asociației, precum şi stabilirea destinației bunurilor 

rămase după lichidare (conform Art.57-59 din Statut).  

 

Art. 19.  

(1) Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra 

Consiliului Director, a Cenzorului (sau Comisiei de Cenzori) și a Comisiei Disciplinare.  

(2) La sesiunile Adunării Generale pot asista strict în calitate de observatori (fără drept de vot) şi 

persoane străine, care nu au calitatea de membru, numai cu aprobarea scrisă a Consiliului Director.  

(3) Adunarea Generală se anunță printr-un convocator, după caz acesta putând fi:  

a) curier electronic (E-Mail, Newsletter, SMS),  

b) afișare pe website (pagina Asociației pe Internet) în zona dedicată membrilor,  

c) afișare la sediul Asociației,  

şi va informa atât despre data şi locul întrunirii, cât şi despre ordinea de zi a acesteia.  

 

Art. 20. – Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară.  

Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, cel puțin o dată pe an, de regulă în primul trimestru 

al anului calendaristic, după încheierea anului financiar anterior, sau la nevoie trimestrial. 

Adunarea Generală ordinară se convoacă de Consiliul Director, prin Președinte, sau la propunerea 

a minimum 1/3 (o treime) din membrii cu drepturi depline ai Asociației (cu rotunjire în sus a 

numărul membrilor, indiferent de zecimala determinată de calcularea unei treimi din numărul 

acestora), cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data fixată pentru desfășurare.  
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Adunarea Generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar (dar mai ales în cazuri de 

urgență) de Președintele Consiliului Director sau la propunerea a minimum 1/4 (un sfert sau 25%) 

din membrii cu drepturi depline ai Asociației (cu rotunjire în sus a numărul membrilor, indiferent 

de zecimala determinată de calcularea unui sfert din numărul total al acestora), cu cel puțin 5 (cinci) 

zile înainte de întrunirea acesteia, dacă:  

a) – apar situații care pun în pericol existența Asociației,  

b) – se impune modificarea urgentă a statutului sau a regulamentului intern,  

c) – se impune schimbarea urgentă a minim unuia dintre membrii Consiliului Director,  

d) – există alte situații excepționale sau de urgență  

 

Art. 21. Conform Art. 23 din O.G. 26/2000, Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele 

legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației 

(inclusiv pentru cei care nu au luat parte la Adunarea Generală, pentru cei care s-au abținut sau au 

votat împotrivă). Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu excepția voturilor privind persoanele 

fizice (alegeri, sancțiuni, etc.) când votul este secret. Adunarea Generală poate decide prin vot 

secret şi în alte probleme. Deliberările şi hotărârile Adunării Generale se consemnează în procese 

verbale cu ocazia fiecărei ședințe. 

 

Art. 22. Ședințele Adunării Generale sunt prezidate de Președintele Consiliului Director. În cadrul 

Adunării Generale, fiecare membru cu drepturi depline are dreptul la un vot cu caracter deliberativ. 

 

Art. 23. Adunarea Generală este statutar întrunită în cazul participării a mai mult de jumătate din 

totalul membrilor săi cu drepturi depline (50% + 1). Constatarea cvorumului de lucru se face de 

către Președinte la deschiderea ședinței. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, 

Președintele Consiliului Director va convoca o nouă întrunire a Adunării Generale în termen de 

minimum 10 și maximum 30 zile, cu același proiect de ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea 

Generală se consideră valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenți şi poate delibera 

în mod valabil şi adopta orice hotărâre, exceptând cazurile speciale menționate în Art.25.  

 

Art. 24. Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ale cenzorului, programul de activitate, 

calendarele de manifestări sportive, bugetele de venituri şi cheltuieli şi bilanțurile contabile se 

dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării Generale. 

 

Art. 25. Hotărârile Adunării Generale se aprobă cu majoritate simplă, cu excepția celor care au ca 

obiect: 

(i) Sancționarea sau revocarea membrilor din Consiliul Director, care necesită majoritate 

absolută (1/2 + 1 din totalul membrilor cu drepturi depline din cadrul Asociației),  

(ii) Decizia de fuziune sau de divizare a Asociației se ia prin hotărârea a cel puțin două 

treimi din numărul total al membrilor organului de conducere. 

(iii) Modificarea scopului sau dizolvarea Asociației, care necesită hotărâri luate cu 

majoritate calificată (trei pătrimi din totalul membrilor cu drepturi depline din cadrul 

Asociației). 

 

Art. 26. Alegerile pentru Consiliul Director, Comisia Disciplinară şi Cenzori au loc o data la 5 ani, 

în cadrul Adunării Generale, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot 

organiza la Adunarea Generală care le urmează.  
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Consiliul Director 
 

 

Art. 27. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.  

 

Art. 28.  

(i) Consiliul Director este alcătuit astfel:  

a) președinte,  

b) vicepreședinte,  

c) secretar general.  

(ii) Consiliul Director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o 

pătrime din componența sa.  

 

Art. 29.  

(i) Membrii Consiliului Director pot fi revocați de către Adunarea Generală, prin majoritate 

absolută a voturilor (50% + 1 din totalitatea membrilor cu drepturi depline din cadrul Asociației).  

(ii) Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană 

care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația are ca scop 

sprijinirea activității acelei instituții publice.  

 

Art. 30. În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuții:  

a) prezintă Adunării Generale rapoartele de activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul de venituri şi cheltuieli, 

proiectul programelor asociației, programului de activitate, calendarul competițional etc.  

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației; în absența Președintelui, persoana din 

Consiliul Director împuternicită poate încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociației,  

c) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociației,  

d) aprobă cererile de asociere, respectiv conferirea calității de membru în cadrul Asociației 

solicitanților acesteia,  

e) aplică recompense şi sancțiuni pentru membrii Asociației, conform prevederilor din Statut;  

f) elaborează „Regulamentul de Ordine Interioară”;  

g) poate decide schimbarea sediului Asociației (conf. Art.33 din O.G. 26/2000);  

h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.  

 

Art. 31. În cazurile care se impun, Consiliul Director poate împuternici, temporar, cu aprobarea 

Președintelui, una sau mai multe persoane (inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt 

străine de asociație) să exercite anumite atribuții executive prevăzute la Art.30 din prezentul Statut.  

 

Art. 32. Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori nevoile Asociației 

o impun. Conducerea Consiliului Director se face de către Președinte, iar în lipsa acestuia de către 

Vicepreședinte. Consiliul este statutar întrunit dacă sunt prezenți mai mult de jumătate dintre 

membri (50% + 1). Constatarea cvorumului de lucru se face la deschiderea ședinței de către 

Președinte (sau în lipsa acestuia de Vicepreședinte sau de persoana împuternicită de Consiliul 

Director).  
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Convocarea o face Președintele Consiliului Director (sau în lipsa acestuia persoana împuternicită), 

cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, cu precizarea datei, orei, locului şi a proiectului ordinii de zi. 

Convocarea se anunță prin poștă clasică sau curier electronic (E-Mail, SMS).  
 

Art. 33. Asociația este reprezentată în relațiile cu terții, în justiție şi în fața oricăror altor autorități 

de către Președintele Consiliului Director şi/sau de alte persoane desemnate şi împuternicite de 

Consiliul Director.  
 

Art. 34. Deciziile Consiliului Director se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deliberările 

şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale cu ocazia fiecărei ședințe.  

 

 

 

 

Comisa Disciplinară 
 

 

Art. 35. Odată cu înființarea sa, Comisia Disciplinară devine principalul organ decizional în cazul 

sancțiunilor disciplinare impuse membrilor Asociației. Aceasta analizează şi decide în mod uzual 

asupra necesității implementării de sancțiuni pentru membri şi asigură, de asemenea, punerea în 

executare a hotărârilor de sancționare. Atât Consiliul Director, cât și Adunarea Generală, pot prelua 

și exercita, la nevoie și în paralel, atribuțiile Comisiei Disciplinare de sancționare a membrilor, 

conform limitelor impuse de Statut.  

 

Art. 36. Până la momentul înființării Comisiei, toate deciziile de sancționare a membrilor sunt 

luate de Consiliul Director (sau de Adunarea Generală în cazul sancțiunilor îndreptate asupra 

membrilor Consiliului Director).  

 

Art. 37. Comisia Disciplinară poate fi înființată, prin Hotărârea Adunării Generale, cu condiția să 

existe în cadrul Asociației minimum 10 membri asociați cu drepturi depline.  

 

Art. 38. În momentul în care Asociația totalizează mai mult de 25 membri asociați cu drepturi 

depline, este obligatorie înființarea Comisiei Disciplinare.  
 

Art. 39. Comisa Disciplinară este alcătuită din 3 membrii asociați, aleși (conform Art. 26) de 

Adunarea Generală, şi este condusă de un Președinte de Comisie. Membrii Consiliului Director nu 

pot face parte din Comisia Disciplinară.  

 

Art. 40. În cazul membrilor din Comisia Disciplinară, eventualele sancțiuni vor fi decise de către 

Consiliul Director.  
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Controlul financiar 
 

 

 

Art. 41.  

(i) În momentul în care asociația totalizează mai mult de 15 membri asociați cu drepturi depline, 

controlul activității economico-financiare va fi executată de un Cenzor ales de Adunarea Generală. 

Acesta poate fi și o persoană din afara asociației.  

(ii) La peste 100 membri cu drepturi depline se va înființa o Comisie de Cenzori alcătuită dintr-un 

număr impar de membri. În acest caz, cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat 

sau expert contabil, în condițiile legii.   

 

Art. 42. În realizarea competenței sale, Cenzorul (sau Comisia de Cenzori) are următoarele 

atribuții: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației, 

b) întocmește rapoarte şi le prezintă Adunării Generale, 

c) poate realiza auditări interne ale organizației,  

d) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot, 

e) elaborează regulamentul propriu, intern, de funcționare, pe care îl supune aprobării 

Adunării Generale, 

f) alte atribuții prevăzute de statut sau stabilite de către Adunarea Generală. 

 

Art. 43. Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare şi funcționare ale cenzorului 

(sau comisiei de cenzori).  

 

Art. 44.  

(i) Membrii Consiliului Director nu pot fi Cenzori.  

(ii) În cazul în care asociația nu are obligația numirii unui cenzor, oricare dintre asociați care nu 

este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control.  

 

Art. 45. Prevederile prezentului Statut referitoare la Controlul Financiar al Asociației (activitatea 

Cenzorului/Comisiei de Cenzori) se completează cu dispozițiile legale în vigoare.  

 

Art. 46. Orice situații sau detalii referitoare la controlul financiar al Asociației, care nu au fost 

menționate explicit în Statut, vor fi decise de Adunarea Generală, în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare.  
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CAPITOLUL IV 

FINANŢAREA ASOCIAȚIEI ȘI RESURSELE PATRIMONIALE 

 

 

Art. 47. – Patrimoniul inițial al Asociației se completează cu venituri din contribuțiile membrilor 

asociați, cotizațiile şi taxele (de înscriere, de examinare, de emitere a legitimațiilor, etc.) ale 

membrilor, sponsorizări, prestări de servicii cu plată, subvenții, donații, legate, dividende şi altele, 

în conformitate cu legea.  

 

Art. 48. – VENITURILE Asociației provin din:  

1. cotizațiile şi contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor şi simpatizanților;  

2. vize, taxe de înregistrare, taxe de examinare, abonamente lunare, taxe de emitere a 

legitimațiilor, a pașapoartelor sportive (Budo Pass), a cardurilor de membru, etc;  

3. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile;  

4. donațiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizări sau legate;  

5. veniturile obținute din reclamă sau publicitate, în condițiile legii;  

6. veniturile obținute din spectacole, reprezentații sau demonstrații publice, în condițiile legii;  

7. veniturile obținute prin valorificarea bunurilor aflate în patrimoniu;  

8. indemnizațiile obținute din transferul sportivilor legitimați la Asociație;  

9. indemnizațiile obținute din participarea la demonstrații sportive;  

10. dividendele societăților comerciale înființate de Asociație;  

11. venituri obținute din activități economice directe;  

12. resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii;  

13. alte venituri in condițiile legii.  

 

Art. 49. – CHELTUIELILE Asociației provin din: 

1. chirii şi întreținerea sediilor, a punctelor de lucru sau a sălilor de antrenament (apă, canal, 

salubrizare, energie electrică, termică şi gaze naturale, etc.);  

2. salarii, prime și alte cheltuieli cu personalul, în condițiile legii;  

3. mijloace de comunicare (telefoane, internet etc.);  

4. dobânzi, taxe, comisioane bancare;  

5. achiziționarea de echipamente (sportive sau de altă natură) necesare bunei desfășurări a 

activității;  

6. achiziționarea de tehnică de calcul şi licențe software;  

7. servicii medicale pentru membrii asociației;  

8. transport şi combustibil pentru transport, cazare şi diurnă legală;  

9. procurări de birotică şi papetărie;  

10. alte cheltuieli în condițiile legii.  

 

Art. 50. – Asociația poate avea personal salariat în limitele bugetului aprobat de Adunarea 

Generală şi conform deciziilor Consiliului Director.  

 

Art. 51. Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute din activitățile acestor 

societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu 

în activitățile Asociației, pentru realizarea scopului acestuia.  
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Art. 52. Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu şi au legătură cu scopul Asociației.  

 

Art. 53. Asociația se supune legislației în vigoare pentru structurile sportive fără scop lucrativ 

(Legea educației fizice şi sportului – nr. 69/2000), Codului Fiscal (cel mai recent în vigoare) şi a 

modificărilor şi actualizărilor acestora.  

 

 

CAPITOLUL V 

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI 

 

 
Art. 54. Asociația se poate dizolva: 

a) de drept; 

b) prin hotărârea instanței competente; 

c) prin hotărârea Adunării Generale, conform Statutului. 

 
Art. 55. Dizolvarea de drept 

(i) Asociația se dizolvă de drept prin: 

1. împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 

2. realizarea, sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost 

constituită, dacă în termen de 6 (șase) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 

produce schimbarea acestui scop; 

3. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în 

conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de trei ani 

de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul 

Director trebuia constituit. 

(ii) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află 

sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate. 

 
Art. 56. Asociația se poate dizolva prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane 

interesate: 

1. când scopul sau activitatea clubului a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrară ordinii publice; 

3. când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

4. când Asociația a devenit insolvabilă; 

5. alte cazuri prevăzute de lege. 

 

Art. 57. Asociația se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale, urmând ca în termen de 

15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale să fie depusă la Judecătoria în 

a cărei circumscripție teritorială își are sediul (conf. art. 57 din O.G. 26/2000).  

 

Art. 58. Conform art. 60 din Ordonanța Guvernului 26/2000, în cazul dizolvării Asociației:  

(1) Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.  

(2) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu 

scop identic sau asemănător, printr-o hotărâre a Adunării Generale.  
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(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită 

bunurile în condițiile alin. (2), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța 

competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.  

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă 

prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.  

 

Art. 59. Lichidarea (conf. art. 61-71, „Secțiunea a 2-a – Lichidarea” din O.G. 26/2000)  

(1) În cazurile de dizolvare prevăzute la Art. 55 și 56 din prezentul Statut, lichidatorii vor fi 

numiți prin însăși hotărârea judecătorească.  

(2) În cazul dizolvării prevăzute la Art. 57, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală. 

(3) În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor. 

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate conform legii.  

(5) Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț 

care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației. 

(6) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației. 

De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora. 

(7) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. 

(8) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să 

plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în 

bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile. 

(9) Lichidatorii pot realiza numai operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 

(10) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va 

consemna în contul său. 

(11) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea 

nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii. 

(12) Lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât 

după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației. 

(13) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 

(14) Atât față de asociație, cât și față de asociați sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuși 

regulilor mandatului. 

(15) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună 

bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul 

asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația. 

(16) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și 

radierea asociației din Registrul asociațiilor si fundațiilor. 

(17) Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție își are sediul 

persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării. 

(18) Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, 

bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea Judecătoriei, vor remite 

celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele 

asociației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li 

se va elibera, în acest scop, un act constatator.  

(19) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la 

judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul persoanei juridice lichidate. 

(20) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de 

judecătorie este executorie și este supusă numai apelului. 
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(21) Asociația încetează a exista la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor. 

(22) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la 

art. 69 din O.G. 26/2000, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA 

 

 

Art. 60. Fuziunea și Divizarea 

 

Conform art. 34 din O.G. 26/2000 (și completările ulterioare):  

(i) Fuziunea se face prin absorbția unei asociații de către o alta asociație sau prin contopirea a două 

ori mai multe asociații pentru a alcătui o asociație nouă. 

(ii) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al asociației care își încetează existența 

între două sau mai multe asociații existente ori care iau astfel ființă. 

(iii) Decizia de fuziune sau de divizare a Asociației se ia prin hotărârea a cel puțin două treimi din 

numărul total al membrilor organului de conducere.  

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 

 

 

Art. 61. Conform Art. 22 și 25 din O.G. 26/2000 (și completările ulterioare):  

(1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale sau Consiliului 

Director, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie 

colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu poate lua parte la deliberare și vot. 

(2) Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă 

fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 

 

Art. 62. Conform Art. 23 și 25 din O.G. 26/2000 și completările ulterioare: 

Hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director, contrare legii, Actului Constitutiv sau 

dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care 

nu au luat parte la Adunarea Generală (respectiv la întrunirea Consiliului Director) sau care au 

votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile 

de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz. 

Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către Judecătoria în circumscripția 

căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai apelului. 
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Art. 63. Asociația are dreptul de a implementa propria legitimație, pașaport sportiv (denumit „Budo 

Pass”), emblemă, insignă, fanion, card de membru şi ștampile proprii, stabilite de Consiliul 

Director. 

 

Art. 64. Asociația este constituită ca un Club Sportiv necompetițional (în sensul în care                      

nu organizează concursuri sau competiții proprii). Membrii Asociației au dreptul de a participa și 

de a reprezenta Asociația la evenimente și/sau competiții organizate de alte Cluburi Sportive, 

Federații sau organizații de profil, pe plan național sau internațional, însă numai cu aprobarea scrisă 

a Consiliului Director al Asociației.  

 

Art. 65. Toate documentele si înscrisurile oficiale emise de Asociație trebuie să menționeze cel 

puțin: denumirea asociației, sediul acesteia, numărul de înregistrare în Registrul Asociațiilor şi 

Fundațiilor, precum şi Codul de Identificare Fiscală (CIF). Excepție fac documentele interne, 

notele informative pentru membri sau diplomele emise de Asociație.  

 

Art. 66. Relațiile Asociației cu autoritățile administrației publice locale şi centrale sunt cele ce 

decurg din prevederile legale.  

 

Art. 67. Asociației îi revin toate drepturile şi obligațiile ce decurg din reglementările structurilor 

sportive la care Asociația se va afilia.  

 

Art. 68. Asociația se supune supravegherii şi controlului exercitate de Ministerul Tineretului şi 

Sportului, în condițiile legii.  

 

Art. 69. Asociația se obligă să respecte principiile prevăzute în Convenția împotriva dopajului, 

adoptată în cadrul Consiliului Europei la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 

171/1998, precum şi cele din modificările sau actele normative conexe date în aplicare ulterior.  

 

Art. 70. Asociația se obligă să respecte principiile prevăzute în Convenția europeană privind 

violența şi ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, adoptată la 

Strasbourg la 19 august 1985, ratificată prin Legea nr. 53/1998, precum şi cele din actele normative 

conexe date în aplicare ulterior.  

 

Art. 71. Asociația va întreprinde toate demersurile pentru înscrierea în Registrul Sportiv şi pentru 

obținerea Certificatului de Identitate Sportivă de la Ministerul Tineretului.  

 

Art. 72. Asociația nu își asumă răspunderea juridică pentru faptele membrilor săi. În mod similar, 

membrii Asociației nu își asumă răspunderea juridică pentru faptele întreprinse de Asociație. În 

cazul în care există membri ce provoacă prejudicii directe Asociației, aceasta are dreptul de a-i 

sancționa conform Statutului, iar la nevoie poate pretinde daune interese, în condițiile legii.  

 

Art. 73. Alte detalii privitoare la activitatea Asociației sau a structurilor sale, necesare bunei 

funcționări, vor fi cuprinse în „Regulamentul de Ordine Interioară”.  
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Art.74. Modificarea actelor 

 

(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociației se face prin înscrierea modificării în 

Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul 

asociația.  

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale, iar în cazul 

modificării sediului, de hotărârea consiliului director.  

 

Art. 75. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare.  

 

 

 

 

 

__________________  

 


