
 

 

 
S T A T U T U L 

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE GIMNASTICĂ RITMICĂ 
 
 

CAPITOLUL I 
DENUMIREA, COMPONENŢA, STATUTUL JURIDIC 

 
Art. 1 Denumirea federaţiei este: Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, denumire pe care o va 

folosi prezenta asociaţie în relaţiile pe care le va avea cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi 
străinătate. 

Art. 2 Federaţia Romănă de Gimnastică Ritmică este o structură sportivă de interes naţional, singura 
autorizată să desfăşoare, să organizeze şi să controleze activitatea de gimnastică ritmică din 
România şi să reprezinte România în relaţiile cu organizaţii sportive internaţionale. 

Art. 3 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică este constituită prin asocierea secţiilor de 
gimnastică ritmică a cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene de gimnastică ritmică şi a 
municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică este persoana juridică de drept privat, de utilitate 
publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, constituită pe baza 
dreptului la liberă asociere, respectând prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale 
H.G. nr. 8334/2001. 

Art. 5 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică se constituie cu avizul expres al Ministerului 
Tineretului şi Sportului. Modificarea Statutului şi/sau a actului constituitiv ale Federaţiei 
Române de Gimnastică Ritmică sunt supuse procedurilor prevăzute de lege, fiind necesar. 

Art. 6 (1) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică asigură reprezentarea României în competiţiile 
sportive internaţionale de gimnastică ritmică, precum şi în toate organismele 
internaţionale la care este/sau se va afilia. 

(2) Relaţiile Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică cu Federaţia Internaţională de 
Gimnastică vor fi ţinute în strânsă colaborare prin Federaţia Română de Gimnastică, 
membru recunoscut şi afiliat al organizaţiei internaţionale. 

(3) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică se poate afilia la alte foruri europene sau 
mondiale care au ca obiect de activitate gimnastica ritmică, pe baza avizului prealabil 
acordat, dat de Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Art. 7 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică se organizează şi funcţionează pe baza prezentului 
Statut, elabodrat în conformitate cu prevederile: 

a) Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; 

b) Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

c) Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului 
federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial – 
aprobat prin ordin al ministrului justiţiei nr. 954/B/B – 2000; 

d) Statutului Federaţiei Internaţionale de Gimnastică; 

e) Statutului Uniunii Europene de Gimnastică. 

 



 

 

CAPITOLUL II 
SEDIUL, EMBLEMA ŞI DURATA FEDERAŢIEI 

 
Art. 8 Sediul Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică este situat în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 

16, sector 2 şi poate fi schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea Adunării Generale. 

Art. 9 (1) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică are emblemă, insignă şi ştampilă proprii, care 
sunt aprobate de către Adunarea Generală şi deţine cont bancar în lei şi valută. 

(2) Configuraţia emblemei, insignei şi ştampilei se poate modifica prin hotărârea Adunării 
Generale. Înscrierea modificărilor statutare cu privire la emblemă, insignă şi ştampilă va 
urma calea procedurilor impuse de lege. 

(3) Marca Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, constituită din emblema şi denumirea 
ei, se va înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

Art. 10 Durata de funcţionare este nedeterminată. 
 
 

CAPITOLUL III 
SCOP ŞI OBIECT DE ACTIVITATE 

 
Art. 11 (1) Scopul Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică constă în organizarea şi controlul asupra 

practicării gimnasticii ritmice pe teritorul României, la toate nivelurile şi prin toate 
mijloacele pe care le consideră necesare. 

(2) Obiectul de activitate al Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică îl constituie dezvoltarea 
şi promovarea practicării gimnasticii ritmice în toate formele sale, fără nici un fel de 
discriminare pe motive politice, religioase, reasiale, de naţionalitate şi vârstă. 

În acest sens, principalele obiective sunt: 

a) organizarea, conducerea şi controlul activităţii de gimnastică ritmică, pe plan 
naţional; 

b) dezvoltarea unor legături permanente între federaţie şi asociaţiile judeţene de 
gimnastică ritmică, cluburile sportive cu secţii de gimnastică ritmică, bazate pe 
autonomie, transparenţă şi loialitate; 

c) elaborarea şi organizarea sistemului competiţional naţional, sistemului naţional de 
selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare a sportivilor şi arbitrilor, în concordanţă 
cu cerinţele Federaţiei Internaţionale şi a strategiei proprii de scurtă sau de lungă 
durată; 

d) promovarea spiritului de fair-play şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în 
activitatea de gimnastică ritmică; 

e) perfecţionarea nivelului de calificare a antrenorilor, arbitrilor şi a altor tehnicieni, în 
concordanţă cu necesităţile activităţii de gimnastică ritmică; 

f) colaborarea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinii soportive în procesul de 
pregătire a soportivilor; 

g) dezvoltarea bazei materiale destinată practicării gimnasticii ritmice; 

h) reprezentarea şi promovarea intereselor gimnasticii ritmice româneşti pe plan intern 
şi internaţional. 

 
 
 



 

 

CAPITOLUL IV 
PATRIMONIU 

 
Art. 12 Patrimoniul social iniţial de fondare, constituit exclusiv din aportul membrilor este de 3.000 lei. 

Art. 13 (1) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică poate administra şi dispune, în condiţiile legii, 
de bunurile aflate în patrimoniul propriu, în scopul realizării obiectului său de activitate. 

(2) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică poate deţine în proprietate, în coproprietate, în 
administrare directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere, mijloace materiale necesare 
activităţii sale, cum ar fi: imobile, săli, baze şi terenuri sportive, diferite construcţii şi spaţii 
pentru sport, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace 
de transport. 

(3) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică poate primi în folosinţă gratuită, conform 
prevederilor legale, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul Statutului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

 
 

CAPITOLUL V 
MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 
Art. 14 (1) Mijloacele financiare, indiferent de natura provenienţei şi cheltuielile de orice natură ale 

Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică sunt cuprinse într-un buget anual propriu. 

(2) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel: 

a) potrivit legislaţiei în vigoare, a competenţelor stabilite de prezentul Statut, a 
regulamentelor şi reglementărilor financiare ale Federaţiei, aprobate de Adunarea 
Generală sau, după caz, de Comitetul Executiv; 

b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate de Federaţie, pentru sumele 
acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale, pentru finanţarea 
programelor proprii. 

(3) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică poate încheia contracte de împrumut şi poate 
elibera titluri de credit, dar numai în scopul realizării obiectului ei de activitate. 

(4) Exerciţiul financiar al Federaţiei este anual şi se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care 
începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie, întocmindu-se bilanţ contabil. 

Art. 15 Sursele de finanţare provin din: 

a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii Federaţiei Române de Gimnastică 
Ritmică şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi 
locale, după caz; 

b) venituri obţinute din activităţi economice, inclusiv spectacole şi demonstraţii sportive de 
gen, realizate în legătură cu scopoul şi obiectul său de activitate; 

c) donaţii, sponsorizări, mecenate; 

d) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit prevederilor prezentului Statut şi ale 
Regulamentelor proprii; 

e) minimum 10% din indemnizaţiile de transferuri interne şi internaţionale ale sportivelor, 
care se constituie în surse de finanţare a activităţii sportive pentru copii şi juniori; 

f) compensaţii sau indemnizaţii provenite din ţară sau străinătate, pentru participarea sau 
organizarea unor competiţii; 

g) alte venituri dobândite, pe orice cale legală, de la persoane fizice sau juridice din ţară sau 



 

 

străinătate; 

h) venituri obţinute din reclamă şi publicitate; 

i) sume rămase din exerciţiul financiar precedent; 

j) alte venituri în condiţiile legii. 

Art. 16 (1) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică deţine în exclusivitate: 

a) dreptul asupra imaginii individuale sau de grup, statice sau în mişcare a sportivilor 
din loturile naţionale, în echipament de reprezentare şi de concurs, atunci când 
aceştia participă la competiţii în numele ei; 

b) dreptul de folosinţă asupra siglei şi emblemei proprii; 

c) dreptul la reclamă, publicitate, transmisii televizate şi/sau radiofonice la competiţiile 
pe care Federaţia le organizează sau la care participă. 

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi cesionate de Federaţia Română de Gimnastică 
Ritmică în condiţiile legii. 

Art. 17 (1) Fiecare membru afiliat la Federaţie plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată 
integral până la data de 31 martie a anului în curs. 

(2) Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de către Comitetul Executiv. 

(3) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi 
penalităţi specifice activităţii de gimnastică ritmică, de la cluburi, sportive şi oficiali. 
Cuantumul acestora este aprobat anual de Comitetul Executiv. 

Art. 18 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică are organisme proprii de administrare şi gestionare a 
bugetului şi patrimoniului, potrivit prezentului Statut şi Regulamentelor proprii. Federaţia 
Română de Gimnastică Ritmică se supune verificărilor financiare, potrivit legii. 

Art. 19 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică dispune de bunurile aflate în proprietatea ei. 

 
 

CAPITOLUL VI 
RELAŢIILE CU FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE GIMNASTICĂ (FIG), CU UNIUNEA 

EUROPEANĂ DE GIMNASTICĂ (UEG), CU COMITETUL OLIMPIC ROMÂN ŞI CU 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE GIMNASTICĂ 

 
Art. 20 Statutele şi Regulamentele FIG şi UEG sunt obligatorii pentru Federaţia Română de 

Gimnastică Ritmică şi pentru membrii săi afiliaţi. 

Art. 21 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică stabileşte şi întreţine relaţii cu federaţiile similare din 
alte ţări. Adunarea Generală poate decide asupra afilierii Federaţiei Române de Gimnastică 
Ritmică la alte asociaţii şi organizaţii interne şi internaţionale. 

Art. 22 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică colaborează cu Comitetul Olimpic Român în 
realizarea programelor privind selecţia şi participarea sportivilor la Jocurile Olimpice. 

Art. 23 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică colaborează cu Federaţia Română de Gimnastică pe 
baza unui protocol, prin care se stabilesc obligaţiile şi drepturile fiecărei structuri sportive. 

 
 

CAPITOLUL VII 
RELAŢIILE CU MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 
Art. 24 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul asupra Federaţiei 



 

 

Române de Gimnastică Ritmică, în conformitate cu prevederile Legii 69/2000 şi ale 
Regulamentului de aplicare a acesteia. 

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului numeşte delegat în relaţiile pe care le are cu Federaţia 
Română de Gimnastică Ritmică, care îşi exercită atribuţiile conform prevederilor legale. 

(3) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului participă cu vot consultativ la şedinţele 
organelor de conducere şi administrare. 

Art. 25 (1) Participarea echipelor reprezentative de gimnastică ritmică la Campionatele Mondiale, 
Europene şi regionale se va realiza numai cu autorizarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul României a Campionatelor Mondiale, Europene şi 
regionale se va realiza cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului, respectându-se 
prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului. 

 
 

CAPITOLUL VIII 
ATRIBUŢII 

 
Art. 26 Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, în vederea realizării obiectivelor propuse, are 

următoarele atribuţii: 

a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a gimnasticii ritmice, norme, cerinţe, baremuri 
şi controlează aplicarea acestora de către membrii afiliaţi; 

b) organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale de gimnastică ritmică la nivel 
naţional, în baza normelor şi regulamentelor proprii elaborate în concordanţă cu prevederile 
Federaţiei Internaţionale de Gimnastică; 

c) organizează şi coordonează întreaga activitate a antrenorilor şi arbitrilor de gimnastică 
ritmică, perfecţionarea continuă, clasiflicarea şi promovarea acestora, pe baza 
Regulamentului propriu elaborat de Federaţie şi a regulamentelor Federaţiei Internaţionale 
de Gimnastică; 

d) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivelor din loturile 
naţionale la competiţiile internaţionale; 

e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi 
sportului, precum şi a prevederilor Statutului şi Regulamentelor proprii; 

f) organizează sau tutelează competiţiile oficiale de gimnastică ritmică cu caracter 
internaţional care au loc pe teritoriul României; 

g) colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaiei şi Cercetării 
şi/sau cu instituţiile din subordinea acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor 
din domeniul gimnasticii ritmice; 

h) promovează măsurile de prevenire, control şi sancţionare a folosirii, deţinerii şi 
comercializării substanţelor interise, precum şi folosirea metodelor neregulamentare, 
destinate să mărească în mod artificial performanţa sportivă; 

i) colaborează cu Institutul Naţional de Cercetări pentru Problemele Sportului şi Institutul 
Naţional de Medicină Sportivă, pentru realizarea efectivă a controlului şi asistenţei medico-
ştiinţifice permanente, atât a sportivelor componente ale loturilor naţionale, cât şi la nivelul 
cluburilor; 

j) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea 
spiritului de fair-play şi a toleranţei în activitatea sportivă; 



 

 

k) ia măsuri de informare în teritoriu şi de aplicare la nivelul loturilor naţionale a obligaţiilor 
care decurg din actele normative în vigoare cu la asigurarea medicală de sănătate; 

l) elaborează şi urmăreşte aplicarea în practică de norme, cerinţe, precum şi baremuri privind 
selecţia, pregătirea sportivilor şi a celorlalte cadre alături de cele privind activitatea 
competiţională pe plan intern; 

m) asigură respectarea Statutelor şi Regulamentelor organismelor internaţionale – Federaţia 
Internaţională de Gimnastică şi Uniunea Europeană de Gimnastică; 

n) colaborează cu Comitetul Olimplic Român în realizarea programelor privind selecţia şi 
participarea la Jocurile Olimpice – în acest sens, Federaţia Română de Gimnastică Ritmică 
se obligă să respecte prevederile Chartei Olimpice şi Regulamentele Comitetului Olimpic 
Internaţional; 

o) elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea gimnasticii ritmice. 

 
 

CAPITOLUL IX 
MEMBRII FEDERAŢIEI ROMÂNE DE GIMNASTICĂ RITMICĂ, DREPTURILE ŞI 

OBLIGAŢIILE ACESTORA 
 

Art. 27 (1) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică este formată din structuri sportive cu 
personalitate juridică, respectiv cluburi sportive de drept public sau privat, cu secţii de 
gimnastică ritmică, respectiv asociaţiile judeţene de gimnastică ritmică şi a municipiului 
Bucureşti. 

(2) Asociaţiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridică, potrivit 
legislaţiei în vigoare şi oficial recunoscute, se pot afilia la asociaţia judeţeană de 
gimnastică din judeţul respectiv, sau a municipiului Bucureşti, legal constituită, 
recunoscută şi afiliată la Federaţia Română de Gimnastică Ritmică. 

Art. 28 (1) Afilierea unui club sportiv şi/sau a unei asociaţii judeţene de gimnastică ritmică şi cea a 
municipiului Bucureşti se face pe bază de cerere-tip, cerere ce conţine sub sancţiunea 
nulităţii: 

a) numărul de identificare obţinut în urma înregistrării în Registrul Sportiv; 

b) numărul şi data certificatului de identitate sportivă; 

c) denumirea structurii sportive; 

d) sediul social, localitatea, judeţul, adresa, telefon/fax, e-mail; 

e) organele de conducere şi administrare, componenţa nominală; 

f) emblema clubului şi culorile clubului, dacă există; 

g) exprimarea dorinţei ferme de afiliere la Federaţia Română de Gimnastică 
Ritmică şi acceptarea expresă a prevederilor Statutului şi Regulamentelor 
Federaţiei; 

h) data, semnătura, ştampila. 

(2) La cererea de afiliere la Federaţia Română de Gimnastică Ritmică se anexează următoarele 
înscrisuri doveditoare: 

A. În cazul structurilor juridice de drept privat: 
a) actul de constituire şil Statutul, autentificate; 

b) copie după hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a 
personalităţii juridice; 



 

 

c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă; 

d) copie legalizată după Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor 
juridice fără scop patrimonial, în cazul structurilor sportive – persoane juridice fără scop 
patrimonial; 

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

f) dovada sediului – dovada dreptului de proprietate, contract de închiriere, hotărâre de 
atribuire în folosinţă gratuită, drept de folosinţă al unui spaţiu – obiect al unui contract de 
asociere etc.; 

g) dovada patrimoniului. 

B. În cazul cluburilor sportive juridice de drept public: 
a) actul de dispoziţie, autentificat, prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate; 

b) actul de dispoziţie, autentificat, prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi 
funcţionare; 

c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă; 

d) dovada sediului; 

e) dovada patrimoniului. 

C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv: 
a) actul de dispoziţie, autentificat, prin care au fost înfiinţate; 

b) actul de dispoziţie, autentificat, prin care se stabileşte ca respectiva uinitate de 
învăţământ să desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi 
participare la sistemul competiţional naţional; 

c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă; 

d) dovada sediului; 

e) dovada patrimoniului. 

Art. 29 (3) Adunarea Generală are competenţa să decidă asupra afilierii membrilor. 

(4) Comitetul Executiv poate hotărî afilierea unui membru numai în cazuri de forţă majoră şi 
cu titlu provizoriu, această hotărâre urmând să fie supusă aprobării primei Adunări 
Generale, care va lua decizia definitivă. 

(5) Un membru afiliat trebuie să achite taxa de afiliere şi cotizaţia anuală, pentru anul în cursul 
căruia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la data 
admiterii ca membru în Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, în caz contrar se vor 
apllica prevederile prezentului Statut. 

Art. 30 (1) Schimbarea situaţiei juridice a unui membru afiliat impune obligaţia reafilierii la Federaţia 
Română de Gimnastică Ritmică, potrivit procedurilor prevăzute în prezentul Statut. 

(2) Fiecare membru are obligaţia să notifice la Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, în 
termen de 15 zile de la data pronunţării definitive a instanţei judecătoreşti şi la Ministerul 
Tineretului şi Sportului, în termen de 30 de zile, orice modificare survenită în Statut şi 
actul constitutiv, pentru a putea fi operată în documentele Federaţiei şi în Registrul 
Sportiv. 

Art. 31 La competiţiile oficiale organizate sub egida Federaţiei pot participa numai membrii afiliaţi la 
Federaţia Română de Gimnastică Ritmică. 

Art. 32 (1) Calitatea de membru afiliat la Federaţia Română de Gimnastică Ritmică încetează în 



 

 

următoarele situaţii: 

a) dizolvarea membrului afiliat; 

b) radierea ca structură sportivă din Registrul Sportiv; 

c) retragerea din Federaţie; 

d) în cazul dizolvării Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică. 

(2) Excluderea din Federaţia Română de Gimnastică Ritmică a unui membru afiliat se poate 
face numai cu aprobarea Adunării Generale a Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, la 
propunerea Comitetului Executiv. 

Art. 33 Membrii afiliaţi au următoarele drepturi: 

a) să exercite autonom atribuţiile stabilite prin Statutul şi Regulamentele proprii ale 
Federaţiei, în lilmitele lor de competenţă şi fără a încălca autoritatea Federaţiei 
Române de Gimnastică Ritmică; 

b) să participe la Adunările Generale, cu un drept de vot prin delegaţii desemnaţi de 
structurile sportive; 

c) să aibă reprezentanţi aleşi sau desemnaţi în organele de conducere ale Federaţiei; 

d) să înainteze propuneri Comitetului Executiv şi Adunării Generale şi să iniţieze 
proiecte de modificare sau completare a actelor normative care reglementează 
activitatea gimnasticii ritmice; 

e) de a primi distincţii, premii, titluri onorifice care sunt de competenţa Federaţiei; 

f) să organizeze şi să participe la competiţiile interne şi internaţionale, cu avizul 
Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică. 

Art. 34 Membrii afiliaţi au următoarele obligaţii: 

a) să-şi desfăşoare activitatea respectând Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române 
de Gimnastică Riotmică; 

b) să asigure îndeplinirea obligaţiilor ce le revin ca membru al Federaţiei Române de 
Gimnastică Ritmică, în cadrul propriilor structuri; 

c) să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul Federaţiei Române de Gimnastică 
Ritmică, a organelor sale de conducere şi a oficialilor; 

d) să permită şi să sprijine controlul dispus de către Federaţia Română de Gimnastică 
Ritmică, în limitele competenţei sale; 

e) să respecte toate obligaţiile asumate de Federaţia Română de Gimnastică Ritmică 
(de ordin tehnic, profesional, financiar), stabilite prin statut, regulamente şi hotărâri 
ale Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică; 

f) să acţioneze prin toate mijloacele împotriva folosirii substanţelor de dopaj interzise 
şi să se supună necondiţionat controalelor doping interne şi internaţionale; 

g) să acţioneze împotriva oricăror manifestări de violenţă în sport, pentru promovarea 
spiritului de fair-play, atât în competiţii, cât şi în afara lor; 

h) să deţină aprobarea Federaţiei pentru a putea participa la competiţii internaţionale. 

Art. 35 (1) Membrii de onoare sunt admişi de către Adunarea Generală, la propunerea structurilor 
sportive afiliate sau a Comitetului Executiv. Aceştia pot fi dintre foştii sportivi de 
performanţă, arbitrii, antrenori, persoane din conducerea unor structuri afiliate sau 
personalităţi publice. 

(2) Drepturile şi obligaţiile membrilor de onoare sunt cuprinse în Regulamentul de organizare 



 

 

şi funcţionare al Federaţiei. 

(3) Membrii de onoare, inclusiv preşedintele de onoare, nu au drept de vot în şedinţele 
Adunării Generale sau ale Comitetului Executiv. 

 
 

CAPITOLUL X 
RETRAGEREA DIN FEDERAŢIE, DIZOLVAREA, SUSPENDAREA, EXCLUDEREA ŞI 

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AFILIAT 
 

Art. 35 Un membru afiliat are dreptul să se retragă din Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, în 
următoarele condiţii: 

 la cerere; 

 prin dizolvarea structurii sportive; 

 prin desfiinţarea secţiei. 

Art. 36 (1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală, în conformitate cu 
prevederile statutului propriu. 

(2) Membrul afiliat are obligaţia să transmită Comitetului Executiv hotărârea de dizolvare 
luată de Adunarea Generală, în maximum 15 zile de la adoptarea acesteia. 

(3) Dacă un membru se dizolvă, îşi pierde automat calitatea de membru al Federaţiei Române 
de Gimnastică Ritmică. 

Art. 37 (1) În cazul în care un membru afiliat încalcă grav şi în mod repetat statutul, regulamentele, 
hotărârile şi deciziile Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Comitetul Executiv poate 
să-i suspende drepturile cu efect imediat. Suspendarea durează cel mult până la următoarea 
Adunare Generală, care va pronunţa decizia definitivă. 

(2) Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 31 martie a fiecărui an, 
automat este suspendat de către Comitetul Executiv. Membrului afiliat i se ridică dreptul 
de participare în competiţii şi dreptul de reprezentare în organele Federaţiei Române de 
Gimnastică Ritmică. După plata cotizaţiei, membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în 
drepturi. 

(3) Un membru afiliat suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală, până la 
ridicarea sancţiunii. 

Art. 39 Excluderea unui membru afiliat intervine în următoarele cazuri: 

a) încălcarea gravă a statutului, regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor Federaţiei Române de 
Gimnastică Ritmică sau a Legii nr. 69/2000; 

b) scopul sau obiectul de activitate a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale; 

c) ca urmare a aplicării sancţiunii de radiere sau excludere a secţiei, aprobată de Adunarea 
Generală a clubului, respectiv a asociaţiei judeţene de gimnastică ritmică şi a municipiului 
Bucureşti; 

d) prin dizolvarea şi lichidarea acestora; 

e) ultragii grave la adresa Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică sau a oricărui membru 
afiliat al federaţiei; 

f) alte cazuri, în condiţiile legii; 

g) excluderea poate fi hotărâtă de Adunarea Generală. 



 

 

Art. 40 Calitatea de membru încetează din ziua adoptării de excludere sau dizolvare. 

Art. 41 (1) Excluderea se dispune provizoriu de către Comitetul Executiv, cu 2/3 din voturile 
membrilor săi şi se va ratifica de proxima Adunare Generală ordinară sau extraordinară, a 
cărei hotărâre este definitivă. Excluderea se pronunţă cu o majoritate de 2/3 din voturile 
exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală. 

(2) Adunarea Generală poate retracta o hotărâre de excludere, dacă persoana sancţionată aduce 
dovezi care înlătură temeiurile deciziei anterioare. În caz de retractare, Adunarea Generală 
va hotărî şi cu privire la eventuala recunoaştere a calităţii de membru pentru perioada 
dintre momentul excluderii şi cel al retractării deciziei de excludere. 

Art. 42 Pot fi excluşi din activitatea Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică oficialii care se fac 
vinovaţi de abateri grave. Hotărârea de excludere este luată de Comitetul Executiv, care se 
pronunţă cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. 

 
 

CAPITOLUL XI 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA FEDERAŢIEI 

 
Art. 43 Organele de conducere şi control ale Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Comitetul Executiv; 

c) Biroul Executiv; 

d) Cenzorul. 

Art. 44 Adunarea Generală este organul de conducere al Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, 
autoritatea supremă, alcătuit din totalitatea membrilor afiliaţi. 

Art. 45 Întrunirile Adunării Generale sunt: 

a) ordinară; 

b) de alegeri; 

c) extraordinară. 

Art. 46 (1) Adunarea Generală ordinară se desfăşoară anual, de regulă în primul trimestru al anului. 

(2) Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, care au drept de vot egal, astfel: 

− un delegat cu drept de vot pentru fiecare club sportiv; 

− un delegat cu drept de vot pentru fiecare asociaţie judeţeană de gimnastică ritmică şi a 
municipiului Bucureşti; 

(3) Numele delegaţilor va fi comunicat Federaţiei, cu minimum 5 zile înainte de data 
desfăşurării Adunării Generale, unde se vor prezenta cu delegaţie semnată şi parafată de 
conducătorul structurii sportive afiliate. Numai aceşti delegaţi au drept de vot. 

(4) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv care fac parte dintr-un club nu 
vor putea participa ca delegaţi ai clubului respectiv la Adunarea Generală. 

(5) Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire nu este admis. 

(6) Ca invitaţi, fără drept de vot, pot participa reprezentanţi ai mass-mediei, specialişti şi 
personalităţi care sprijină sau au legătură cu activitatea federaţiei, preşedintelui de onoare 
şi ceilalţi membrii de onoare ai federaţiei. 

Art. 47 (1) Adunarea Generală ordinară se convoacă şi este prezidată de către preşedinte. 



 

 

(2) Convocarea se va face în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte, comunicându-se membrilor 
federaţiei data, locul desfăşurării, ora, precum şi ordinea de zi, cu prezentarea explicită a 
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, aşa cum a fost aprobată de 
Comitetul Executiv. 

(3) În cazul unor propuneri sau cereri, acestea sunt introduse pe ordinea de zi şi discutate în 
Adunarea Generală numai dacă sunt făcute de către Comitetul Executiv şi membrii afiliaţi 
şi înaintate Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică cu minimum 20 de zile înainte de 
data desfăşurării. 

(4) Dacă la prima convocare, prin verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu 
este statutar constituită prin prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot, 
Adunarea Generală ordinară se va reconvoca. Această nouă convocare va avea loc în 
aceeaşi zi şi în acelaşi loc, dar nu mai devreme de o oră şi nici mai târziu de două ore, 
calculate de la data şi ora la care s-a făcut prima convocare. 

Adunarea Generală ordinară convocată în aceste condiţii funcţionează valabil cu membrii 
prezenţi şi adoptă hotărâri cu votul exprimat de jumătate plus unu din numărul acestora. 

(5) Prezidiul Adunării Generale este format din preşedintele federaţiei, vicepreşedinţi şi 
secretarul general. 

(6) Adunarea Generală este condusă de către preşedintele federaţiei. 

În lipsa preşedintelui, Adunarea Generală este condusă de către un vicepreşedinte sau, în 
lipsa vicepreşedintelui, de un membru al Comitetului Executiv desemnat de preşedintele 
federaţiei. 

Art. 48 (1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate absolută (jumătate plus unu) din voturile 
membrilor prezenţi, în afară de următoarele cazuri: 

a) cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi, pentru: 

− modificări şi completări la Statut; 

− completări la ordinea de zi; 

− excluderea membrilor afiliaţi; 

− schimbarea sediului federaţiei 

b) cu o majoritate de 3/4 din numărul total al membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi, 
pentru dizolvarea federaţiei. 

(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, în funcţie de hotărârea adoptată de 
Adunarea Generală. Votarea prin vot deschis se poate face şi prin apel nominal. 

(3) Dacă pentru aceeaşi problemă sunt mai multe propuneri, ele vor fi supuse succesiv votării, 
în ordinea prezentării. 

Art. 49 (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale 
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea 
Generală sau au votat împotrivă. 

(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse 
în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii afiliaţi care au luat parte 
la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în 
procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre 
hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. Cererea de anulare se 
soluţionează în camera de consiliu, de către tribunalul în circumscripţia căruia federaţia îşi 
are sediul. 

Art. 50 (1) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de către preşedinte, la solicitarea a 2/3 



 

 

din numărul membrilor afiliaţi sau cu 3/4 din numărul membrilor Comitetului Executiv. 
Cererile celor care solicită Adunarea Generală extraordinară sunt valabile dacă motivul 
solicitării este justificat cu documente pe care trebuie să le anexeze. 

(2) Adunarea Generală extraordinară de alegeri poate fi convocată şi ca urmare a depunerii 
unei moţiuni de neîncredere, semnată de cel puţin 2/3 din membrii afiliaţi. Moţiunea de 
neîncredere poate fi depusă în cazul unor măsuri neregulamentare adoptate de Comitetul 
Executiv sau în legătură cu activitatea unor membri ai Federaţiei Române de Gimnastică 
Ritmică. 

(3) Nu au drept de vot membrii Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică împotriva cărora 
este îndreptată moţiunea de neîncredere. 

(4) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată şi în cazul solicitării de către 
Ministerul Tineretului şi Sportului a unei astfel de adunări. 

(5) Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai problemele care au 
determinat necesitatea convocării. 

Art. 51 (1) Adunarea Generală de alegeri se desfăşoară din patru în patru ani şi se convoacă cu 30 de 
zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, de către preşedinte. 

(2) Alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur 
candidat, alegerea se poate face şi prin vot deschis. 

(3) Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de validare şi 
numărare a voturilor. Numărul buletinelor de vot numărate nu trebuie să depăşească 
numărul buletinelor distribuite. 

(4) La stabilirea rezultatului se iau în calcul numai buletinele valabile, cele necompletate sau 
anulate nu intră în calcul. 

Art. 52 (1) Pentru alegerea preşedintelui federaţiei, vicepreşedinţilor şi membrilor în Comitetul 
Executiv, cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor, membrii afiliaţi vor trimite 
propuneri de candidaturi pentru funcţiile respective. Candidaţii la funcţiile de preşedinte şi 
vicepreşedinte vor trebui să prezinte un curriculum vitae, însoţit de programe scrise, care 
să cuprindă obiectivele pe care candidatul doreşte să le realizeze pe perioada mandatului. 

(2) Alegerile se desfăşoară prin vot secret, pe funcţii, după cum urmează: 

a. preşedintele federaţiei, vicepreşedintele, se votează separat şi sunt aleşi dacă 
întrunesc majoritatea absolută (jumătate plus unu) a voturilor valide exprimate. În 
cazul în care nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se organizează al 
doilea tur de scrutin. Dacă după al doilea tur de scrutin nici unul din candidaţi nu 
întruneşte majoritatea absolută a voturilor exprimate, desemnarea acestora se face 
prin obţinerea majorităţii simple a voturilor valide. În caz de egalitate, se vor 
organiza scrutine succesive; 

b. membrii Comitetului Executiv se desemnează în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi obţinute, până la completarea numărului de locuri stabilite. 
Dacă, pentru ultimul loc, se află la egalitate mai mulţi candidaţi, se va organiza un 
nou tur de scrutin, numai pentru aceştia şi se vor organiza scrutine succesive până 
la eliminarea egalităţii şi desemnarea persoanei alese. 

(3) Toţi candidaţii trebuie să fie prezenţi la Adunarea Generală. Alegerea în lipsă poate fi 
aprobată numai de către Adunarea Generală şi numai în cazuri temeinic motivate. 

Art. 53 (1) Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, calitatea de preşedinte de onoare, 
vicepreşedinte de onoare sau membru de onoare, unor persoane cu contribuţii meritorii în 
gimnastica ritmică sau în activitatea federaţiei. 

(2) Propunerile pentru aceste funcţii sunt făcute de către Comitetul Executiv sau structurile 



 

 

afiliate. 

(3) Preşedintele de onoare, vicepreşedintele de onoare, precum şi membrii de onoare pot 
participa la Adunarea Generală, fără a avea drept de vot. 

(4) Preşedintele de onoare este autorizat să participe şi la şedinţele Comitetului Executiv, dar 
fără drept de vot. 

(5) Membrii Comitetului Executiv nu au drept de vot în cadrul Adunărilor Generale de orice 
fel. 

Art. 54 Cheltuielile de participare la Adunarea Generală – transport, cazare, masă, diurnă pot fi 
suportate de: 

a) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, pentru membrii Comitetului Executiv şi invitaţii 
la Adunarea Generală; 

b) cluburile afiliate şi asociaţiile judeţene de gimnastică ritmică şi a municipiului Bucureşti, 
pentru delegaţii lor. 

Art. 55 Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) aprobarea şi modificarea statutului propriu şi a actului constitutiv; 

b) dezbaterea şi aprobarea programelor privind activitatea de gimnastică ritmică din România 
şi a rapoartelor şi planurilor anuale privind activitatea federaţiei, realizarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe bază de bilanţ anual, raportul cenzorului; 

c) aprobarea sistemului competiţional naţional, precum şi modificările acestuia; 

d) aprobarea execuţiei bugetare a anului anterior; 

e) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul următor, precum şi a 
programului de investiţii; 

f) alegerea şi revocarea Comitetului Executiv; 

g) aprobarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv; 

h) aprobarea afilierii de noi membri, suspendarea şi excluderea membrilor federaţiei; 

i) hotărăşte dizolvarea federaţiei şi lichidarea patrimoniului acesteia, conform legii; 

j) aprobă membrii de onoare şi calitatea de preşedinte de onoare al federaţiei; 

k) alegerea membrilor onorifici; 

l) alege şi revocă cenzorul, după caz, alege şi revocă Comisia de Apel; 

m) orice alte atribuţii ce rezultă din lege sau din funcţionarea federaţiei. 

 
 

COMITETUL EXECUTIV 
 

Art. 56 (1) Cinci din cei şapte membri ai Comitetului Executiv sunt aleşi de Adunarea Generală pe o 
perioadă de 4 ani. 

(2) Comitetul Executiv este organul care asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale, în 
limitele competenţei acesteia şi conduce activitatea federaţiei în intervalul dintre 
Adunările Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara sferei de activitate a 
federaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

(3) Comitetul Executiv se compune din 7 persoane, după cum urmează: 



 

 

 − preşedinte; 

− 1 vicepreşedinte; 

− 3 membrii propuşi de cluburi şi asociaţii judeţene; 

− secretarul general şi directorul tehnic fac parte din Comitetul Executiv, aceştia 
nefiind supuşi alegerii Adunării Generale. 

(4) Dacă preşedintele îşi încetează activitatea sau nu îşi mai poate exercita atribuţiile, 
acestea sunt preluate de către vicepreşedinte, până cel mult la Adunarea Generală 
următoare, când va fi ales noul preşedinte, conform prevederilor prezentului statut. 

(5) Nici un membru al Comitetului Executiv nu poate deţine două funcţii salarizate în 
federaţie. 

(6) O secţie afiliată nu poate fi reprezentată în Comitetul Executiv decât de o singură 
persoană. 

(7) Pot fi membri ai Comitetului Executiv persoane majore, de cetăţenie română, care 
beneficiază de toate drepturile civile şi politice şi care nu au suferit condamnări penale, 
astfel: 

a) reprezentanţi ai asociaţiilor judeţene de gimnastică ritmică şi a municipiului 
Bucureşti sau ai secţiilor afiliate care participă la activitatea competiţională a 
federaţiei; 

b) specialişti reputaţi din gimnastica ritmică; 

c) foşti specialişti care au avut rezultate deosebite; 

d) reprezentanţi ai instituţiilor locale şi centrale care pot contribui la dezvoltarea 
activităţii de gimnastică ritmică; 

e) cadre didactice din învăţământ; 

f) foşti sportivi cu rezultate deosebite. 

Art. 57 (1) Comitetul Executiv se întruneşte, de regulă, lunar, dar nu mai puţin de şase ori pe an. El 
se poate întruni şi ori de câte ori este necesar. Şedinţele Comitetului Executiv sunt 
conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia,de către vicepreşedinte sau de o altă 
persoanpă desemnată în scris de acesta. 

(2) Comitetul Executiv este statutar constituit în prezenţa a jumătate plus unu din totalul 
membrilor săi. 

(3) Hotărârile Comitetului Executiv se adoptă cu majoritatea absolută de voturi (jumătate 
plus unu). 

(4) Voturile se pot exprima secret sau deschis, în funcţie de decizia membrilor prezenţi la 
şedinţă.  

În situaţia egalităţii de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. 

(5) Votul prin corespondenţă sau împuternicire nu este admis. 

(6) Membrii Comitetului Executiv care, pe parcursul unui an calendaristic, nu participă la 
cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, fără motive justificate, îşi pierd calitatea de 
membru, locurile rămase vacante trebuind să fie completate la prima Adunare Generală, 
cu respectarea prevederilor prezentului statut. 

(7) Şedintele Comitetului Executiv nu sunt publice. La şedinţa pot participa reprezentanţi ai 
Ministerului Tineretuilui şi Sportului, Comitetului Olimpic Român sau alte persoane 
invitate. 



 

 

(8) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la şedinţele Comitetului Executiv pot 
fi suportate de Federaţie. Cuantumul sumelor corespondente cheltuielilor de deplasare 
vor fi specificate în Regulamentul de funcţionare. 

Art. 58 Comitetul Executiv are următoarele atribuţii: 

a) acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi urmăreşte respectarea de 
către membrii Federaţiei a statutului şi regulamentelor acesteia, aprobă toate 
regulamentele Federaţiei; 

b) aprobă rapoartele periodice privind situaţia financiară a Federaţiei; 

c) aprobă loturile naţionale, componenţa a colectivelor tehnice, planurile de pregătire, 
precum şi înscrierea şi participarea acestora la competiţiile internaţionale; 

d) aoprobă componenţa comisiilor, comitetelor şi colegiilor Federaţiei; 

e) aprobă sistemul de cerinţe şi baremuri specifice activităţii de gimnastică ritmică; 

f) aprobă Programa de clasificare, regulamentul tehnic, la propunerea Colegiului de 
antrenori şi a comisiilor implicate. 

g) desemnează candidaţii din partea Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică la funcţiile 
din organismele internaţionale, participanţii la congrese, consfătuiri şi întruniri 
internaţionale; 

h) aprobă contractele pentru antrenorii şi sportivii care urmează să activeze în străinătate, 
transferurile interne şi internaţionale; 

i) aprobă programe de formare şi perfecţionare a arbitrilor şi antrenorilor, promovarea 
acestora; 

j) analizează şi stabileşte măsuri ca urmare a controlului activităţii comisiilor şi secţiilor de 
gimnastică ritmică; 

k) decide în toate problemele activităţii de gimnastică pentru care nu sunt prevăzute 
reglementări; 

l) înfiinţează comisii temporare şi elaborează regulamentele de funcţionare a acestora – în 
cazurile când situaţia o cere; 

m) stabileşte cuantumul taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea de gimnastică; 

n) aprobă organigrama şi statul de funcţii al Federaţiei; 

o) aprobă norme financiare privind cheltuirea veniturilor proprii; 

p) supune aprobării Adunării Generale suspendarea sau afilierea unor structuri noi; 

q) aprobă acte juridice, altele decât cele date în competenţa împuterniciţilor Federaţiei, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

r) prezintă Adunării Generale, spre aprobare, raportul de activitate, execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate; 

s) orice măsuri menite să asigure buna desfăşurare a activităţii, precum şi orice alte atribuţii 
statutare sau stabilite de Adunarea Generală. 

Art. 59 Sarcina soluţionării problemelor curente care apar între două şedinţe ale Comitetului 
Executiv este de competenţa Biroului Executiv. 

Biroul Executiv este format din 3 membri – preşedinte, care este preşedintele Federaţiei, 
secretarul general şi directorul tehnic. 

Deciziile vor fi prezentate spre aprobare definitivă la prima şedinţă a Comitetului Executiv. 

 



 

 

 
PREŞEDINTELE 

 
Art. 60 (1) Preşedintele reprezintă Federaţia Română de Gimnastică Ritmică în relaţiile cu autorităţile 

publice române, cu organismele internaţionale, FIG, UEG, federaţii similare din alte ţări, 
precum şi cu alte persoane fizice sau juridice române sau străine, cu Federaţia Română de 
Gimnastică, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Tineretului şi Sportului. 

(2) Preşedintele federaţiei convoacă, prezidează şi conduce activitatea şedinţelor Adunării 
Generale şi ale Comitetului Executiv. 

(3) Preşedintele federaţiei stabileşte, împreună cu secretarul general, data şi ordinea de zi, 
precum şi documentele care se vor prezenta în şedinţele Comitetului Executiv, în temeiul 
prezentului Statut. 

(4) Preşedintele federaţiei semnează principalele documente ale federaţiei, împreună cu 
secretarul general, în limitele de competenţă acordate de Comitetul Executiv. 

(5) Preşedintele este persoana care, prin decizie scrisă, angajează şi concediază personalul 
salariat al federaţiei şi, cu aprobarea Comitetului Executiv, numeşte şi revocă secretarul 
general şi directorul tehnic. 

 
 

SECRETARUL GENERAL 
 

Art. 61 (1) Secretarul general, în limita sa de competenţe acordate de Comitetul Executiv, angajează 
federaţia în raport cu autorităţile române, cu federaţiile naţionale de gimnastică, în relaţiile 
cu alte foruri din ţară, inclusiv cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic 
Român, cu Federaţia Română de Gimnastică. 

(2) Secretarul general conduce şi răspunde de activitatea personalului salariat al federaţiei. 

(3) Face propuneri de avansare sau sancţionare pentru personalul salariat. 

(4) Stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului din subordine. 

(5) Urmăreşte şi organizează activitatea federaţiei din punct de vedere administrativ, în scopul 
aplicării hotărârilor Adunării Generale, ale Comitetului Executiv şi Biroului Executiv, a 
prevederilor, programelor şi planurilor de activitate aprobate de către acestea, fiind 
ordonatorul principal de credite. 

(6) Răspunde, împreună cu directorul tehnic, de realizarea programului de control la loturile 
naţionale şi secţiile afiliate. 

(7) Aprobă toate referatele de necesitate şi decontarea cheltuielilor. 

(8) Asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului şi reglementărilor 
Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică în vigoare, a normelor şi reglementărilor 
Ministerului Turismului şi Sportului. 

(9) Răspunde în faţa Comitetului Executiv şi a Adunării Generale, a preşedintelui, de 
derularea în condiţiile specificate de legislaţie a activităţii financiare. 

(10) Prin mandat al preşedintelui, poate încheia acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei 
Române de Gimnastică Ritmică, potrivit competenţelor acordate de prezentul Statut şi 
Regulementul de organizare şi funcţionare al federaţiei. 

(11) Stabileşte, împreună cu preşedintele, data şi ordinea de zi a şedinţelor Comitetului 
Executiv, pregăteşte materialele care se prezintă în şedinţă. 

(12) Asigură execuţia prevederilor calendarului intern şi internaţional, a acţiunilor de pregătire 



 

 

a loturilor naţionale, împreună cu directorul tehnic şi a bugetului de venituri şi cheltuieli, 
conform hotărârilor Comitetului Executiv. 

(13) Elaborează şi propune Comitetului Executiv programele de activitate, rapoartele periodice. 

(14) Răspunde şi administrează întreaga gestiune a federaţiei, asigurând echipamentul şi 
materialele necesare loturilor şi activităţii federaţiei. 

(15) Supune aprobării Biroului Executiv angajarea de cheltuieli pentru acţiuni neprevăzute, în 
limita normelor legale. 

(16) Semnează documentele federaţiei pentru care este mandatat, primeşte, semnează şi 
repartizează corespondenţa internă. 

(17) Poate angaja asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiect de activitate sprijinirea gimnasticii 
ritmice din România, pentru a colecta, prin activitatea de sponsorizare, publicitate, 
mecenat şi şi alte mijloace permise de lege, sumele şi materialele necesare desfăşurării 
activităţii. 

(18) Supune aprobării Comitetului Executiv contracte de parteneriat cu terţe persoane, în 
vederea realizării unor competiţii, spectacole sau desfăşurării diferitelor activităţi de 
gimnastică ritmică. 

(19) Propune spre aprobare Comitetului Executiv componenţa comisiilor şi colegiilor federaţiei 
şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora. 

(20) Aprobă deplasările în ţară ale activului salariat al federaţiei şi a membrilor comitetului. 

(21) Aprobă deplasările în ţară ale activului salariat al federaţiei. 

(22) Organizează, coordonează şi răspunde de activitatea comitetelor şi comisiilor federaţiei, 
pregăteşte, împreună cu acestea şi supune aprobării Comitetului Executiv propuneri 
privind programe de activitate, calendar, buget, propunerile privind premierea sportivilor, 
antrenorilor şi a altor tehnicieni pentru performanţe deosebite, indemnizaţii, recompense, 
sancţiuni în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

 
 

VICEPREŞEDINTELE 
 

Art. 62 (1) Vicepreşedintele coordonează activitatea unor compartimente şi îmdeplineşte sarcini 
speciale atribuite de Comitetul Executiv. Aceştia pot înlocui şi prelua anumite atribuţii ale 
preşedintelui în caz de indisponibilitate sau absenţa acestuia, dar numai cu mandat scris 
din partea acestuia. 

(2) Atribuţiile vicepreşedinţilor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
federaţiei. 

 
 

DIRECTORUL TEHNIC 
 

Art. 63 (1) Directorul tehnic este cadrul tehnic cu înaltă calificare şi care răspunde, în principal, de 
elaborarea sistemului de norme, cerinţe, baremuri tehnice şi metode specifice gimnasticii 
ritmice, urmărind aplicarea lor în secţii, la nivelul loturilor naţionale şi în centrele olimpice 

(2) Directorul tehnic este desemnat din oficiu preşedintele Colegiului de Antrenori. 

(3) Este numit prin decizia preşedintelui, la propunerea Comitetului Executiv. 

(4) Directorul tehnic este coordonatorul programului pentru disciplina gimnastică ritmică şi 
are următoarele atribuţii: 



 

 

a) stabileşte orientarea, conţinutul şi metodica procesului de antrenament în raport cu 
particularităţile de vârstă, de pregătire etc.; 

b) întocmeşte, împreună cu antrenorii loturilor, planurile de pregătire ale loturilor 
naţionale de seniori şi juniori şi îşi exercită controlul asupra procesului de instruire, 
atât la nivelul acestora, cât şi la nivelul secţiilor naţionale; 

c) asigură selecţionarea sportivilor la loturile naţionale şi olimpice, precum şi a centrelor 
naţionale de pregătire a juniorilor şi a colectivelor acestora şi le propune Comitetului 
Executiv; 

d) controlează şi îndrumă pregătirea sportivilor din loturile naţionale olimpice şi din 
secţiile de performanţă; 

e) analizează şi supune Comitetului Executiv informări şi analize privind modul de 
desfăşurare a Campionatelor Naţionale, precum şi comportarea echipelor naţionale sau 
de club, la întâlnirile internaţionale; 

f) exercită controlul asupra muncii antrenorilor şi organizează, împreună cu Colegiul de 
Antrenori, consfătuiri şi cursuri de perfecţionare a acestora; 

g) participă la elaborarea calendarului intern, a regulamentelor Campionatelor Naţionale, 
a normelor şi baremurilor de clasificare sportivă, a planurilor de dezvoltare privind 
gimnastica ritmică; 

h) h) colaborează împreună cu Colegiul de Arbitri la îndrumarea, organizarea şi controlul 
activităţii de arbitraj. 

 
 

CENZORUL 
 

Art. 64 (1) Controlul financiar intern al federaţiei este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea 
Generală. 

(2) Dacă federaţia va cuprinde mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii 
ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va execita de Comisia de Cenzori, 
formată din trei membri şi doi supleanţi, aleasă de Adunarea Generală, prin vot, pentru o 
perioadă de 4 ani. 

Art. 65 (1) Pot avea calitatea de cenzor, în exclusivitate, economişti absolvenţi ai unui institut de 
învăţământ superior de profil, cu o vechime de cel puţin zece ai în specialitate. 

(2) Nu pot avea calitatea de cenzori membri ai Comitetului Executiv. 

(3) Cenzorul, respectiv Comisia de Cenzori, este subordonată Adunării Generale. Între 
şedinţele Adunării Generale, cenzorul se supune hotărârilor acesteia. 

Art. 66 În realizarea competenţei sale, cenzorul/Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii: 

a) la începutul exerciţiului financiar, verifică realitatea şi legalitatea fundamentării 
prevederilor din proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, informând despre aceasta 
Comitetul Executiv; 

b) controlează valorile patrimoniale potrivit inventarelor şi realitatea datelor din acestea, 
din evidenţa contabilă şi din bilanţ; 

c) verifică, împreună cu consultantul juridic al federaţiei, atunci când este cazul, caracterul 
statutar al hotărârilor organelor de conducere executive ale federaţiei; 

d) îndeplineşte orice atribuţii cu privire la controlul disciplinei economico-financiare a 
federaţiei şi cu privire la apărarea intereselor ei economice; 



 

 

e) cenzorul sau Comisia de Cenzori va putea să-şi exercite oricând atribuţiile, cel puţin 
semestrial; 

f) cenzorii consemnează constatările rezultate din verificări şi analize într-un registru 
special, sub formă de procese-verbale sau note, împreună cu concluziile şi 
recomandările lor; 

g) în caz de constatări şi concluzii divergente, membrii Comisiei de cenzori, dacă aceasta 
este constituită, vor întocmi rapoarte separate, care vor fi prezentate Adunării Generale. 
Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori, întocmeşte rapoarte despre activitatea şi 
constatările lor, pe care le prezintă Adunării Generale, cu propuneri şi recomandări. 

 
 

COMISIILE ŞI COLEGIILE PERMANENTE ALE FEDERAŢIEI 
 

Art. 67 În cadrul federaţiei, funcţionează următoarele comisii şi colegii: 

 A. Colegiul de Antrenori 
 Preşedintele Colegiului de Antrenori este desemnat din oficiu antrenorul federal – 
directorul tehnic. 

 Colegiul de Antrenori este desemnat de Comitetul Executiv şi este alcătuit din câte un 
reprezentant al fiecărei secţii afiliate la federaţie şi are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte şedinţe trimestriale, data şi locul desfăşurării lor, informând Comitetul 
Executiv; 

b) stabileşte orientarea şi metodica procesului de antrenament, în raport cu 
particularităţile de vârstă, nivel de pregătire etc.; 

c) analizează şi supune Comitetului Executiv informări şi analize privind modul de 
desfăşurare al Campionatelor Naţionale, precum şi comportarea echipelor naţionale 
şi de club în întâlnirile internaţionale; 

d) organizează cursurile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor de specialitate; 

e) elaborează conţinutul programei de clasificare, a baremului de clasificare şi a 
programului tehnic al competiţiilor interne şi stabileşte calendarul competiţional 
intern. 

B. Colegiul de Arbitri îndrumă activitatea arbitrilor federali. 

El este alcătuit din preşedinte şi 3-5 membri, numiţi de Comitetul Executiv şi are 
următoarele atribuţii: 

a) se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar; 

b) elaborează Regulamentul de arbitraj şi adaptează Codul de punctaj în concordanţă 
cu Regulamentul internaţional şi Codul de punctaj al FIG; 

c) urmăreşte punerea în practică a Codului de punctaj; 

d) organizează evidenţa arbitrilor din întreaga ţară; 

e) organizează cursuri de arbitri şi consfătuiri şi elaborează tematici pentru acestea; 

f) stabileşte şi aprobă clasificarea arbitrilor; 

g) propune Comitetului Executiv promovarea, retrogradarea sau radierea arbitrilor; 

h) face propuneri pentru arbitrii ce vor participa la concursurile organizate de federaţie, 

i) rezolvă litigiile de arbitraj din competiţii. 



 

 

C. Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificare Sportivă este alcătuită din 3-5 
membrii, nominalizaţi de Comitetul Executiv şi are următoarele atribuţii: 

a)  propune, împreună cu Colegiul de Antrenori, programul competiţiilor naţionale; 

b) asigură prgătirea şi organizarea în condiţii optime a competiţiilor naţionale; 

c) ţine evidenţa concursurilor interne şi internaţionale, 

d) verifică rezultatele concursurilor; 

e) organizează evidenţa secţiilor afiliate, sportivilor legitimaţi clasificaţi, antrenorilor, 
arbitrilor, instructorilor, bazelor sportive, activităţi competiţionale; 

f) supune spre aprobare omologarea bazelor sportive, a instalaţiilor, prototipurilor de 
materiale şi echipament sportiv; 

g) supune spre aprobare Comitetui Executiv cererile de transferare a sportivilor, în 
conformitate cu prevederile regulamentului în vigoare; 

h) împreună cu Colegiul de Antrenori, face propuneri de acordare a clasificării 
sportive, în conformitate cu normele în vigoare. 

D. Comisia de Documentare, Tipărituri şi Publicitate este alcătuită din 3-5 membri 
nominalizaţi de Comitetul Executiv şi are următoarele atribuţii: 

a) legătura dintre federaţie şi INCS (Institutul Naţional de Cercetări pentru Sport), 
pentru elaborarea unor studii, valorificarea cercetărilor şi datelor ştiinţifice; 

b) traducerea şi publicarea unor articole şi materiale de specialitate; 

c) colaborarea cu celelalte instituţii de profil din ţară şi din străinătate; 

d) elaborarea şi realizarea materialelor publicitare; 

e) stabilirea de relaţii cu diverşi sponsori care pot susţine activitatea de gimnastică 
ritmică. 

E. Comisia de Apel  
(1) este aleasă de către Adunarea Generală prin vot deschis şi este alcătuită dintr-un 

preşedinte şi din alţi doi membri. În componenţa comisiei este obligatorie prezenţa unui 
absolvent al Facultăţii de Drept. 

(2) Comisia de Apel se întruneşte ori de câte ori este cazul. 

(3) Din rândul Comisiei de Apel nu pot face parte reprezentanţi ai secţiilor sau ai 
organelor federaţiei; 

(4) Comisia de Apel are următoarele atribuţii: 

a) studiază şi ia decizii privind apelurile trimise de către arbitrii în cazul în care 
Colegiul de Arbitri a propus luarea de măsuri disciplinare, suspendare, 
retragerea calităţii de arbitru sau alte sancţiuni; 

b) studiază şi ia decizii privind orice fel de apel contra deciziilor luate de Colegiul 
de Antrenori; 

c) rezolvă litigiile dintre sportiv şi antrenor sau dintre antrenori, sportivi şi secţiile 
afiliate; 

d) aplică sancţiuni disciplinare în cazul abaterilor săvârşite în cadrul competiţiilor 
organizate de Federaţia Română de Gimnastică Ritmică; 

e) aplică sancţiuni pentru sportivi, antrenori, cadre tehnice care activează la loturile 
naţionale; 



 

 

f) informează sportivii şi pe specialiştii federaţiei asupra răspunderilor care le pot 
fi angajate, urmare a săvârşirii de fapte ilicite în activitatea sportivă şi asupra 
consecinţelor încălcării normelor eticii sportive; 

g) poate hotărî aplicarea oricăror sancţiuni prevăzute de Statutul şi Regulamentele 
federaţiei, cu excepţia radierii din activitatea sportivă. Hotărârile Comisiei de 
Apel contestate pot fi judecate numai de Comitetul Executiv. Hotărârile 
Comitetului Executiv rămân executorii. 

(5) Comisiile şi colegiile îşi conduc activitatea după regulamente de organizare şi 
funcţionare proprii, aprobate de Comitetul Executiv. 

F. În funcţie de necesităţi, Comitetul Executiv poate constitui şi alte comisii şi 
colegii ale federaţiei. 

 
 

CAPITOLUL XII 
ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE GIMNASTICĂ RITMICĂ 

 
Art. 68 (1) Asociaţiile judeţene de gimnastică ritmică şi cea a municipiului Bucureşti sunt persoane 

juridice de drept privat, cu caracter nepatrimonial, având drept scop organizarea activităţii 
de gimnastică ritmică. 

(2) Asociaţiile judeţene sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse 
în sistemul competiţional judeţean de gimnastică ritmică, afiliate şi recunoscute de către 
acestea. 

(3) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, unde sunt cel puţin 3 structuri 
sportive, se poate constitui o singură asociaţie judeţeană de gimnastică ritmică. 

(4) Procedura de constituire, Statutul, actul constitutiv, obţinerea personalităţii juridice şi a 
identităţii sportive se fac potrivit prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000, Legii nr. 69/2000 şi 
H.G. nr. 884/2001. 

(5) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti se pot afilia la Federaţia Română de 
Gimnastică Ritmică. 

(6) Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti 
decurg din Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică 
corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de aceasta. 

Art. 69 (1) Scopul asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti este de a coordona, organiza, 
promova şi extinde practicarea gimnasticii ritmice la nivel judeţean şi, respectiv, al 
municipiului Bucureşti, în conformitate cu strategiile şi reglementările elaborate de 
Federaţia Română de Gimnastică Ritmică. 

(2) În atingerea scopului, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele 
atribuţii: 

a) acţionează pentru respectarea Statutului şi Regulamentelor Federaţiei Române de 
Gimnastică Ritmică, pentru îndeplinirea strategiei elaborate de către federaţie, precum 
şi a planurilor şi programelor proprii de organizare a activităţii la nivel local; 

b) sprijină iniţiativele de formare de noi secţii de gimnastică ritmică, de organizare a unor 
activităţi şi competiţii locale, în mod deosebit pentru copii şi juniori, prin acţiuni de 
selecţie; 

c) asigură îndrumarea şi controlul la nivel local, urmăreşte şi contribuie la aplicarea în 
practică a normelor tehnico-metodice privind selecţia şi pregătirea sportivă; 

d) contribuie la buna organizare a competiţiilor din calendarul sportiv intern şi 



 

 

internaţional desfăşurate pe raza lor de activitate; 

e) urmăreşte şi sprijină pregătirea sportivelor de perspectivă, precum şi promovarea lor la 
nivelul loturilor naţionale; 

f) acţionează pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea spiritului de 
fair-play, precum şi pentru combaterea folosirii de substanţe interzise şi a metodelor 
neregulamentare de influenţare a rezultatelor sportive; 

g) acţionează cu factorii responsabili pentru întreţinerea şi modernizarea bazei materiale 
proprii, precum şi pentru atragerea unor sponsori, în scopul creşterii surselor de 
venituri; 

h) rezolvă afilierea structurilor sportive cu secţii de gimnastică ritmică şi legitimrea 
sportivilor din teritoriu; 

i) desfăşoară acţiuni de informare şi promovare a gimnasticii ritmice prin mijloace mass-
media; 

j) prezintă anual Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică un raport de activitate 
privind activitatea desfăşurată; 

k) asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pot îndelini şi alte atribuţii specifice ce 
decurg din actele nrmative în vigoare sau puterea delegată de federaţie; 

l) poate încheia contracte cu Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, privind 
organizarea unor competiţii interne şi internaţionale din calendarul federaţiei. 

(3) Asociaţiile judeţene de gimnastică ritmică şi cea a municipiului Bucureşti reprezintă şi 
apără interesele Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică şi ale membrilor săi în relaţiile 
cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte persoane juridice sau, 
după caz, fizice, române şi străine. 

(4) Membrii asociaţiilor judeţene de gimnastică ritmică şi a municipiului Bucureşti pot fi 
structuri sportive cu sau fără personalitate juridică. 

(5) Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiilor judeţene sunt cele prevăzute în statutele 
proprii, cu respectarea prevederilor Statutului şi Regulamentelor Federaţiei Române de 
Gimnastică Ritmică şi cu dispoziţiile în vigoare. 

 
 

CAPITOLUL XIII 
SPORTIVI, ANTRENORI, INSTRUCTORI ŞI ARBITRI 

 
Art. 70 (1) Apartenenţa gimnastelor secţiilor afiliate la federaţie este confirmată pe baza carnetului de 

legitimare. Acestea au statut de sportiv amator. Participarea lor la competiţii se realizează 
conform cerinţelor cuprinse în regulamentele de concurs elaborate de federaţie. 

(2) Gimnastele au obligaţia: 

a) să nu folosească substanţe dopante sau medicamente ce pot fi considerate doping; 

b) să nu participe la competiţii în străinătate fără aprobarea federaţiei; 

c) să nu poarte reclame pe echipament, să nu permită folosirea fotografiilor şi numelui lor 
în scopuri publicitare şi să nu semneze contracte fără acordul federaţiei ori, după caz, a 
clubului sportiv unde este legitimat; 

d) de a purta însemnele celor cu care federaţia are contract; 

e) să nu participe la competiţii alături de sportivi profesionişti. 

(3) Instructorii sportivi atestaţi de autorităţile sportive teritoriale trebuie să fii practicat 



 

 

gimnastica ritmică minimum la nivelul categoriei a II-a de clasificare. 

(4) Instructorii nu pot reprezenta secţia în competiţii sau la Adunările Generale. 

(5) Antrenorul de ritmică este specialistul calificat, atestat pe baza carnetului de antrenor 
eliberat de Ministerul Turismului şi Sportului sau a diplomei de licenţă în educaţie fizică şi 
sport, cu specializarea gimnastică ritmică, şi care îşi desfăşaoră activitatea în cadrul 
secţiilor din cluburi sau asociaţii sportive. Activitatea acestora este reglementată de 
prevederile statutului antrenorilor şi de cele cuprinse în Statutul Federaţiei Române de 
Critmică. 

Arbitrii pot participa la competiţii internaţionale numai cu aprobarea federaţiei. 

 
 

CAPITOLUL XIV 
COMPETIŢII 

 
Art. 71 (1) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică este singurul organ în măsură să decidă în 

legătură cu organizarea competiţiilor naţionale de gimnastică ritmică la care participă 
membrii afiliaţi. 

(2) Comitetul Executiv adoptă regulamentele care stabilesc condiţiile de participare şi de 
organizare a competiţiilor naţionale. 

(3) Membrii afiliaţi se angajează, prin înscrierea la competiţii, să respecte regulamentele 
acestora, precum şi alte decizii ale organelor competente ale Federaţiei Române de 
Gimnastică Ritmică. 

Art. 72 (1) Competiţiile internaţionale de gimnastică ritmică care se desfăşoară pe teritoriul României 
şi nu sunt organizate de Federaţia Română de Gimnastică Ritmică trebuie autorizate de 
către acestea. 

(2) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică este singura îndreptăţită să aprobe înscrierea şi 
participarea echipelor reprezentative ale României şi a echipelor de club, la competiţii 
internaţionale oficiale de gimnastică ritmică. 

(3) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică are competenţa exclusivă de a organiza 
Campionatele internaţionale ale României sau concursuri ale echipelor reprezentative ale 
României cu echipe similare ale altor federaţii naţionale afiliate la FIG sau să mandateze în 
condiţiile legii alte structuri sportive. 

 
 

CAPITOLUL XV 
STATUTUL DISCIPLINAR, RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI 

 
Art. 73 Încălcările Statutului şi Regulamentului de funcţionare ale Federaţiei Române de Gimnastică 

Ritmică, normele Ministerului Tineretului şi Sportului, ca şi legile în vigoare, săvârşite de către 
toate persoanele implicate în activitatea de gimnastică ritmică (sportivi, antrenori, arbitri, cadre 
tehnice, secţiile de gimnastică ritmică etc.), litigiile de orice natură se vor rezolva de către 
forurile competente ale federaţiei. 

Art. 74 Printre cazurile de conduită reprobabilă se numără şi: 

a) grave prejudicii aduse Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică; 

b) cuvinte, gesturi şi acte de insolenţă la adresa federaţiei sau a autorităţilor care conduc 
federaţia; 

c) neplata taxelor, cotizaţiilor sau a altor obligaţii financiare datorate federaţiei; 



 

 

d) neonorarea obligaţiilor contractuale avute cu federaţia, a sportivilor, secţiilor, cluburilor 
sau a oricăror persoane fizice sau juridice; 

e) violarea articolului 34.3 din Statutul Federaţiei Internaţionale de Gimnastică privind 
situaţia sportivilor şi arbitrilor care activează în străinătate; 

f) refuzul de a îndeplini sarcinile date de către persoane pe care federaţia le-a desemnat 
oficial să o reprezinte; 

g) manifestări de agresivitate; 

h) acte de hărţuire (sexuală sau de orice natură); 

i) acte de corupţie, minciună sau alte mijloace care pot submina imparţialitatea sistemului 
de arbitraj sau încercarea de a influenţa cu părtinire de orice natură a federaţiei; 

j) refuzul parţial sau integral de a îndeplini sarcinile pe care o persoană le are în cadrul 
federaţiei sau însărcinările date de federaţie; 

k) demonstraţii zgomotoase, prelungite, violente, manifestate în diferite incinte unde se 
desfăşoară competiţii de gimnastică ritmică, cu ocazia diferitelor reuniuni organizate de 
federaţie sau în incintele unde îşi au sediul organele de conducere; 

l) acte care vizează împiedicarea desfăşurării în bune condiţii a diferitelor manifestări ale 
federaţiei; 

m) declaraţii sau publicaţii calomnioase, defăimătoare şi nefondate împotriva Federaţiei 
Române de Gimnastică Ritmică sau a altor persoane care reprezintă federaţia. 

Art. 75 (1) Pentru abateri sau încălcări ale statutului sau regulamentelor federaţiei, precum şi pentru 
condamnări penale definitive, Comisia de Apel sau, după caz, Comitetul Executiv, în 
funcţie de gravitatea faptelor, pot aplica una din următoarele sancţiuni: 

a) pentru secţii şi cluburi: 

 - avertisment scris; 

 - amendă; 

 - suspendare temporară din activitatea internă şi internaţională; 

- anularea afilierii şi radierea secţiei (această sancţiune va trebui ratificată de 
Adunarea Generală) 

 b) pentru sportivi, antrenori, instructori, arbitri, alte cadre tehnice: 

  - atenţionare verbală; 

  - avertisment scris; 

  - amendă; 

  - suspendare temporară din activitatea competiţională internă şi internaţională; 

  - suspendarea pe viaţă din activitatea sportivă. 

(2) Comisia de Apel adoptă decizii care vor fi aduse la cunoştinţa Comitetului Executiv. Cei 
sancţionaţi se pot adresa, în termen de l5 zile, Comitetului Executiv, a cărui hotărâre 
rămâne definitivă şi executorie. 

(3) Statutul disciplinar va fi detaliat în Regulamentul disciplinar al Federaţiei şi va intra în 
vigoare în termen de 30 de zile de la autentificarea prezentului înscris. 

Art. 76 (1) Recompensele sunt acordate de către Federaţia Română de Gimnastică Ritmică pentru 
rezultate deosebite în competiţiile interne şi internaţionale, precum şi pentru contribuţiile 
aduse de diverse persoane la dezvoltarea gimansticii ritmice. 



 

 

(2) Federaţia poate acorda următoarele recompense: 

a) titlu de membru de onoare al federaţiei; 

b) titlul de preşedinte, vicepreşedinte şi membru de onoare al federaţiei; 

c) prime şi premii în bani, materiale şi echipament sportiv; 

d) diplome de onoare; 

e) titluri şi distincţii acordate conform legii. 

 
 

CAPITOLUL XVI 
LITIGII 

 
Art. 77 (1) Litigiile cu privire la abaterile de la Regulamentele Federaţiei Române de Gimnastică 

Ritmică se judecă de către Comisia de Apel. 

(2) Toate celelalte litigii care, eventual, s-ar ivi în timpul funcţionării sau lichidării, se vor 
judeca potrivit dreptului comun, în toate instanţele competente. 

(3) Federaţia Română de Gimnastică Ritmică îşi rezervă dreptul de a supune Tribunalului de 
Arbitraj al Sportului (Lausanne – Elveţia) litigiile apărute, urmare a derulării activităţii 
sportive specifice şi a activităţilor conexe acestora. 

 
 

CAPITOLUL XVII 
PREVENIREA, CONTROLUL ŞI REPRIMAREA FOLOSIRII SUBSTANŢELOR INTERZISE – 

CONTROLUL ANTIDOPING 
 

Art. 78 (1) În condiţiile Legii nr. 171 din octombrie 1998, pentru ratificarea Convenţiei împotriva 
dopajului, a prevederilor Statutului Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică şi a 
Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr.329 din 6 iulie 2001, prin dopaj se 
înţelege: 

a) administrarea sau folosirea de către sportive a unor clase farmacologice de agenţi de 
dopaj sau a unor metode de dopaj; 

b) folosirea unor substanţe sau metode care aduc prejudicii sănătăţii, eticii sportive şi pot 
ameliora performanţa sportivă; 

c) depistarea unor substanţe sau metaboliţilor acestora, incluse în lista substanţelor 
dopante, în ţesuturile sau umorile organismului sportivei; 

d) refuzul unui sportiv de a se supune unui test antidoping; 

e) traficul, distribuirea sau influenţarea utilizării substanţelor dopante. 

(2) Sportivii sunt obligaţi să se supună controlului antidoping: 

a) în timpul competiţiilor; 

b) în timpul antrenamentelor; 

c) la expirarea perioadei de suspendare, consecinţa unei sancţiuni de dopaj; 

d) în afara competiţiilor. 

(3) Antrenorii, medicii, cadrele medicale, conducătorii structurilor sportive şi celelalte 
persoane din anturajul sportivelor îşi vor da concursul pentru aplicarea procedurilor 
regulamentare. 



 

 

(4) Comitetul Executiv va aplica măsuri privind controlul antidoping în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 

 
 

CAPITOLUL XVIII 
PROMOVAREA TOLERANŢEI ŞI SPIRITULUI DE FAIR-PLAY 

 
Art. 79 (1) Comitetul Executiv va promova toleranţa şi spiritul de fair-play prin: 

a) diminuarea şi eliminarea din cadrul activităţii de gimnastică ritmică a oricăror 
manifestări de intoleranţă, violenţă sau rasism şi promovarea spiritului de respect 
reciproc şi sportivitate, atât în antrenament, cât şi în competiţii; 

b) formarea şi modelarea atitudinilor şi conduitelor tuturor iubitorilor şi practicanţilor 
gimnasticii, indiferent de culoare, sex, apartenenţă politică sau religie, prin fair-play şi 
toleranţă în sport. 

(2) Comitetul Executiv va aplica în activitatea sa măsurile prevăzute în Programul Naţional 
privind promovarea tolereanţei prin sport. 

 
 

CAPITOLUL XIX 
DIZOLVARE 

 
Art. 80 Dizolvarea Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică poate interveni în condiţiile prevăzute în 

Ordonanţa Guvernuluii nr. 26 din 30.01.2000, art. 54, 55, 56, 57, 58 şi 59. 

Art. 81 În cazul dizolvării Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, bunurile rămase după lichidare 
nu pot fi transmise către persoane fizice. 

Procedura de transmitere a bunurilor va ţine cont de art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000, cu următoarele completări: 

− în cazul în care Federaţia Română de Gimnastică Ritmică s-a dizolvat de drept, prin 
hotărârea Adunării Generale sau în condiţiile art. 56, pct. (1), d şi e din Ordonanţa 
Guvernuluii nr. 26/2000, destinaţia bunurilor va fi hotărâtă potrivit dispoziţiilor art. 28, pct. 
(5) din Legea nr. 69/2000 de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi va fi îndreptată spre 
o asociaţie cu scop similar. 

Lichidarea, în cazul dizolvării Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică se face conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, în baza articolelor 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71 şi 72. 

 
 

CAPITOLUL XX 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 82 Comitetul Executiv decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut, corespunzător 

dispoziţiilor în materie ale FIG şi UEG. 

Deciziile de natură legislativă nu devin operante decât după ce au fost aprobate de către 
Adunarea Generală. 

Art. 83 Prezentul Statut a fost aprobat de către Adunarea Generală la data de 5 februarie 2003 şi este în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţie fizice şi sportului. 

Art. 84 Însemnele federaţiei sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul Statut. 

 
Părţile înţeleg că Statutul şi Actul de Constituire autentificat sub nr. 2687/05.12.2002 de Biroul Notarului 
Public Beanga Steluţa Leontina îşi încetează valabilitatea, urmând să fie înlocuite de prezentul act. 


