
 

 

 

STATUTUL 

 

 

FEDERATIEI ROMANE DE ORIENTARE 

 

INTERPRETARE 

 

În interpretarea acestui statut, termenii de mai jos au următorul înţeles: 

 

1. I.O.F.    - înseamnă “Federaţia Internaţională de Orientare”;  

2. M.T.S.    - reprezintă “Ministerul Tineretului și Sportului” 

3. F.R.O. sau Federația  - înseamnă “Federaţia Română de Orientare”; 

4. “CLUB”    - se referă la cluburile de orientare şi la cluburile sportive cu  

       secţii de orientare, persoane juridice de drept privat fără scop 

       lucrativ, sau persoane juridice de drept public, după caz; 

5. “ASOCIAŢIE SPORTIVĂ” - se referă la structurile sportive fără personalitate juridică,   

  constituite potrivit Legii 69/2000, cu modificările/completările ulterioare; 

6. A.J.O.    - înseamnă “Asociaţia Judeţeană de Orientare”, prin această  

      denumire înţelegându-se asociaţiile judeţene de orientare şi a  

      Municipiului Bucureşti; 

7. “CONSILIUL DIRECTOR”   - înseamnă Consiliul Director al F.R.O., organ de conducere executiv  

           între adunările generale, constituit în conformitate cu prezentul statut; 

8. “COLEGIUL DIRECTOR”                - înseamnă Colegiul Director al F.R.O., organ de administrare şi gestionare 

a activiţăţii F.R.O., alcătuit conform prevederilor din prezentul statut; 

9. “MEMBRU” - (semnifică membrii afiliaţi ai Federaţiei Române de Orientare;) 

Structura sportivă afiliată la F.R.O. în condițiile Legii educației fizice și 

sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare și ale 

prezentului statut; 

10. “OFICIAL”    (- simbolizează conducătorii, delegaţii, antrenorii, responsabilii  

       tehnici, medicali şi administrativi ai unui club (secţii) de  

       orientare, precum şi arbitrii, observatorii sau alte persoane  

       abilitate, legate cu F.R.O. prin statutul şi regulamentele sale;) 

                                                             Persoana care reprezinta sau care este delegata sa reprezinte F.R.O. 

 

11. “ARBITRU”   - semnifică toate categoriile de arbitri prevăzute în  

       “Regulamentul Arbitrilor”; 

12. ”REGULAMENTUL” sau  - semnifică, generic, orice document cu caracter normativ emis        

      NORMA         de F.R.O. în aplicarea și completarea dispozițiilor statutare; 
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CAPITOLUL I 

DENUMIRE, COMPONENŢĂ, FORMĂ JURIDICĂ, SCOP, DURATA DE FUNCŢIONARE, 

PATRIMONIU INIŢIAL, SEDIU, ÎNSEMNE 

Articolul 1 

Conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Federaţia Română de Orientare (F.R.O.) este o 

structură sportivă de interes naţional, singura autorizată să organizeze şi să controleze activitatea de orientare la 

nivel naţional în România. F.R.O. se constituie numai cu avizul expres al MTS. 

Articolul 2 

(1) F.R.O. este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală,

apolitică şi fără scop lucrativ.

(2) F.R.O. deține în condițiile legislației în vigoare Certificatul de Înscriere a Persoanei Juridice Fără Scop

Patrimonial nr......din data de ..... eliberat de Tribunalul Municipiului București - Sectia a .......Civilă și 

Certificat de Identitate Sportivă nr....., eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului la data de ...., 

având în registrul special nr...... 

Articolul 3 

F.R.O. este constituită prin asocierea cluburilor şi asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de 

Orientare afiliate şi recunoscute de ea. 

Articolul 4 

Durata de funcţionare a F.R.O. este pe termen nedeterminat. 

Articolul 5 

(La data adoptării prezentului statut, patrimoniul F.R.O. însumează  58.094.764 lei, 399,73 USD, 967,67 DEM, 

21,42 EU şi este constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi mijloacelor materiale şi băneşti 

specificate în anexă, care este parte integrantă a statutului.)  

(1) Patrimoniul initial al F.R.O. (05 februarie 1990) însuma  58.094.764 lei, 399,73 USD, 967, 67 DEM,

21,42 EU, fiind constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi mijloacelor materiale

şi băneşti.

(2) F.R.O. administrează şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile aflate în patrimoniul propriu, în scopul

realizării obiectului său de activitate.

(3) Patrimoniul F.R.O. poate fi modificat potrivit competenţelor stabilite de prezentul Statut prin hotărârea

Adunarii Generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Articolul 6 

(1) Sediul F.R.O. este în Bucureşti, Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2.

Articolul 7 

(1) F.R.O. are emblemă proprie aprobată de Adunarea Generală, înregistrată la Oficiul de Stat pentru

Invenţii şi Mărci. Emblema este prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezentul statut.

(2) Emblema poate fi modificată numai printr-o hotărâre a Adunării Generale.

CAPITOLUL II 

RELAŢIA CU MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI  

Articolul 8 

M.T.S. avizează afilierea F.R.O. la I.O.F. şi la alte foruri europene, mondiale sau regionale. Condiţiile 

avizării sau autorizării afilierii se stabilesc prin ordin al ministrului.  

Articolul 9 

M.T.S. autorizează participarea reprezentativelor naţionale la Campionatele Mondiale, Europene şi 

Regionale în baza cererii scrise a F.R.O. 

Articolul 10 

1) M.T.S. autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a Campionatelor Mondiale, Europene şi Regionale.

2) După acordarea dreptului de organizare în România a competiţiei sportive oficiale de către I.O.F., F.R.O.

acţionează în scopul pregătirii organizării şi desfăşurării competiţiei în cele mai bune condiţii.

3) La încheierea competiţiei F.R.O. înaintează M.T.S. un raport complet cu privire la desfăşurarea acesteia.
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Articolul 11 

Conform art. 48 aliniat (1) din Legea 69/2000, cu modificările/completările ulterioare, revocarea 

recunoaşterii funcţionării F.R.O., cluburilor sportive, asociaţiilor judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti de 

orientare, este de competenţa M.T.S.  

 

CAPITOLUL III 

RELAŢIA CU FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE ORIENTARE 
 

Articolul 12 

(1) F.R.O. este afiliată la Federaţia Internaţională de Orientare (IOF) şi recunoscută de aceasta, conform 

statutului ei, drept conducătoare a Orientării din România. 

(2) Statutul şi Regulamentele IOF sunt obligatorii pentru F.R.O. şi membrii afiliaţi la F.R.O. 

(3) Adunarea Generală decide asupra participării F.R.O. la alte asociaţii şi/sau organizaţii. În astfel de situaţii, 

drepturile F.R.O. şi ale membrilor săi nu pot fi atinse de aceste participări. 
 

CAPITOLUL IV 

OBIECTIVE 
 

Articolul 13 

(1) (Orientarea este sportul ce implică deplasarea cu forţe proprii, ne-motorizate (cu excepţia scaunelor cu rotile) 

cu ajutorul unei hărţi.) Orientarea este disciplina sportiva ce consta în parcurgerea unui traseu, cu forţe 

proprii, ne-motorizate (cu excepţia scaunelor cu rotile), într-un teren necunoscut, materializat printr-o 

succesiune de posturi de control între care sportivul alege ruta cu ajutorul hărţii şi al busolei. 

Orientarea este recunoscută de Comitetul Internaţional Olimpic (C.I.O.), şi respectă Carta Olimpică. Ea 

cuprinde următoarele (discipline) ramuri sportive: Orientare în alergare, Orientare-Schi, Orientare-Mountain 

Bike (MTB-O), Orientare pentru persoane cu (handicap) nevoi speciale. 

(2) Obiectul de activitate al F.R.O. îl constituie organizarea, îndrumarea, conducerea şi controlul practicării 

orientării pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Principalele obiective ale F.R.O. sunt: 

a) dezvoltarea şi promovarea (ramurii) disciplinei sportive – Orientare pe teritoriul României, sub toate 

formele sale şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex 

sau vârstă; 

b) organizarea, conducerea, controlul şi sprijinirea activităţii de orientare pe plan naţional, conform 

legislaţiei în vigoare; 

c) promovarea orientării româneşti prin participarea echipelor reprezentative şi cele ale cluburilor, în 

competiţiile internaţionale; 

d) dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între federaţie, asociaţiile judeţene şi a Municipiului 

Bucureşti şi cluburile cu secţii de orientare, în cadrul unui sistem de gestiune democratică a activităţii de 

orientare, bazat pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi coeziune; 

e) elaborarea şi organizarea sistemului competiţional naţional; 

f)  prevenirea încălcării statutului, regulamentelor şi normelor F.R.O. şi ale I.O.F.; 

g) promovarea spiritului fair–play în orientare, combaterea violenţei, şi interzicerea folosirii substanţelor 

dopante în practicarea acestui sport; 

h) formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare şi/sau clasificare a specialiştilor 

pentru orientare – antrenori, instructori, manageri, arbitri, cartatori, cartografi, alţi tehnicieni necesari – în 

corelaţie cu nevoile activităţii de orientare; 

i) atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinei sportive în obiectivizarea şi dirijarea procesului 

de selecţie şi pregătire a sportivului, inclusiv a reprezentativelor naţionale, precum şi în formarea şi 

perfecţionarea continuă a specialiştilor din activitatea de orientare; 

j) dezvoltarea bazei materiale de interes naţional destinată orientării; 

k) reprezentarea şi apărarea intereselor orientării pe plan intern şi internaţional; 

l) lărgirea relaţiilor de cooperare cu federaţiile similare din alte ţări; 

m) sprijinirea membrilor federaţiei aflaţi în situaţii de necesitate deosebite. 
 

CAPITOLUL V 

ATRIBUŢII 
 

Articolul 14 

F.R.O. organizează activitatea de Orientare din România, precum şi propria sa activitate, în temeiul 

prezentului Statut şi pe baza regulamentelor, normelor şi hotărârilor (deciziilor) adoptate de organele sale potrivit 

competenţelor stabilite de statut. 
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Articolul 15 

În scopul realizării obiectivelor sale, F.R.O. îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a Orientării şi controlează aplicarea acesteia de către membrii 

afiliaţi; 

b) elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială 

pentru activitatea proprie și activitatea de orientare, în general; 

c) stabileşte calendarul sportiv intern anual în corelaţie cu programele de participare a loturilor naţionale şi 

de club la competiţiile internaţionale oficiale; 

d) organizează activităţile, campionatele şi competiţiile oficiale de Orientare la nivel naţional, în baza 

regulamentelor şi normelor adoptate potrivit prezentului Statut; 

e) elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi de participare a reprezentativelor naţionale 

la competiţiile internaţionale de Orientare; 

f) colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă 

pentru sporirea  capacităţii de cuprindere şi asigurare a asistenţei metodico-ştiinţifice şi medicale de 

specialitate la nivelul cluburilor şi al loturilor naţionale de orientare, potrivit evoluţiei şi cerinţelor 

specifice ale acestui sport cu privire la selecţia, formarea, pregătirea şi perfecţionarea continuă a 

sportivilor, precum şi pentru modernizarea metodelor de antrenament în consens cu standardele atinse pe 

plan internaţional; 

g) colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaţiei Naționale şi/sau cu instituţiile 

din structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul Orientării; 

h) organizează  cursuri, stagii de instruire, seminarii, sesiuni de comunicări pentru perfecţionarea şi ridicarea 

gradului de calificare şi /sau clasificare  a specialiştilor, precum şi a altor tehnicieni din domeniu; 

i) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de Orientare privind formarea, perfecţionarea 

continuă, clasificarea şi promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcţionare; 

j) organizează sau tutelează competiţiile oficiale internaţionale de orientare care au loc pe teritoriul 

României, cu avizul M.T.S.; 

k) întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii substanţelor interzise şi a 

metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să 

modifice rezultatele competiţiilor organizate direct la nivel naţional; 

l) întreprinde măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play; 

m) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu 

prevederile legale, precum şi ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii; 

n) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor care se aplică în activitatea de 

Orientare; 

o) asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi nepatrimoniale specifice activităţii 

de Orientare sau din activităţi economice directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al 

federaţiei, organizate în unităţi proprii cu sau fără personalitate juridică; 

p) se poate asocia cu alte persoane juridice şi fizice în scopul constituirii de societăţi comerciale sau pentru 

participarea cu părţi sociale la societăţi comerciale; 

q) colaborează cu autorităţile Administraţiei Publice Centrale şi Locale, precum şi cu alţi factori interesaţi, 

pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii de Orientare; 

r) elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea de Orientare; 

s) organizează banca de date a federaţiei privind activitatea de Orientare din România; 

t) exercită autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate potrivit Legii 69/2000, cu completările/ 

modificările ulterioare, Legii  551/2004, statutului şi regulamentelor proprii; 

u) reprezintă, susţine şi apără interesele Orientării româneşti pe plan intern, în relaţiile cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional, în relaţiile cu I.O.F., federaţiile 

naţionale de orientare din alte ţări sau alte foruri sportive internaţionale cu implicaţii în domeniul 

orientării; 
 

Articolul 16 

F.R.O. elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale, potrivit competenţelor care le sunt atribuite în prezentul 

statut, următoarele: 

a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.R.O; 

b) Regulamentul de ordine interioară; 

c) Regulamentul privind statutul şi transferul sportivilor; 

d) Regulamentul privind statutul antrenorului de orientare; 

e) Regulamente privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor; 

f) Regulamentul de clasificare sportivă; 
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g) Regulamentul disciplinar; 

h) Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru propria activitate sau cu 

caracter general obligatoriu pentru activitatea de orientare; 

i) Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 13 din 

prezentul Statut. 
 

Articolul 17 

Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) organelor F.R.O. sunt obligatorii pentru membrii 

afiliaţi. 
 

CAPITOLUL VI 

MEMBRII AFILIAŢI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA 
 

Articolul 18 
(1) Calitatea de membru se dobândește prin efectul afilierii. 

(2) La F.R.O. se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute 

oficial, respectiv, cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public şi 

Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Orientare. 

(3) Asociaţiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridică potrivit legislaţiei în vigoare şi 

oficial recunoscute, se pot afilia la Asociaţia Judeţeană de Orientare din judeţul respectiv şi a Municipiului 

Bucureşti, legal constituită, oficial recunoscută şi afiliată la F.R.O. 

(4) Afilierea structurilor sportive, menţionate la alin. (1) şi (2), la F.R.O. şi, respectiv, la A.J.O., se poate face 

numai după ce le este recunoscută oficial calitatea de “structură sportivă”, ca urmare a înscrierii în Registrul 

sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului, primirii numărului de identificare şi a Certificatului de 

Identitate Sportivă. 
 

Articolul 19 

(1) Un club sau o Asociaţie Judeţeană de Orientare care doreşte să devină membru al F.R.O. trebuie să adreseze 

o cerere scrisă către federaţie, prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte statutul, regulamentele, 

normele şi hotărârile (deciziile) acesteia. 

(2) În sensul prevederii de la alin. (1), F.R.O. va emite o cerere-tip de afiliere în care trebuie completate de către 

solicitanţi, sub sancţiunea nulităţii, toate datele de mai jos menţionate: 

a) Numărul de identificare al respectivei structuri sportive; 

b) Numărul şi data emiterii Certificatului de identitate sportivă; 

c) Denumirea structurii sportive; 

d) Sediul-judeţul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail; 

e) Componenţa nominală a organului de conducere/administrativ; 

f) Culorile (în cazul cluburilor); 

g) Reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele - nominal şi cu specimene de 

semnături; 

h) Data completării, semnătura, ştampila. 

(3) La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare: 

A. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat: 

a) actul constituirii şi 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) dovada sediului; 

f) dovada patrimoniului; 

B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public: 

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate, autentificat; 

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

c) copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă; 

d) dovada sediului; 

e) dovada patrimoniului; 

C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv: 

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate, autentificat; 

b) actul de dispoziţie, autentificat, prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare, 

pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul 

competiţional naţional de orientare, 
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c) copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă; 

d) dovada sediului; 

e) dovada patrimoniului; 
 

Articolul 20 

(1) Consiliul Director al F.R.O. este competent să decidă asupra afilierii membrilor, pe care o supune spre 

ratificare primei Adunări Generale. 

(2) Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală, potrivit art. 57, alin (1) şi (2) din prezentul Statut, pentru 

anul în cursul căruia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la data 

admiterii ca membru F.R.O.; în caz contrar se vor aplica prevederile art. 57, alin. (3) din prezentul Statut. 
 

Articolul 21 

(1) Schimbarea situaţiei juridice a unui membru afiliat, impune obligaţia reafilierii la F.R.O. potrivit 

procedurilor prevăzute în prezentul Statut şi în regulamentele federaţiei. 

(2) Fiecare membru are obligaţia să notifice F.R.O., în termen de 15 zile de la data pronunţării definitive a 

instanţei judecătoreşti şi Ministerului Tineretului şi Sportului, în termen de 30 de zile de la data pronunţării 

definitive a instanţei judecătoreşti, orice modificare intervenită în actul constitutiv, pentru a fi operată în 

documentele federaţiei şi, respectiv, în Registrul sportiv. 
 

Articolul 22 

(1) La competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiei pot participa numai membrii afiliaţi la F.R.O.  

(2) Pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale şi internaţionale de orientare, cluburile trebuie să fie 

afiliate la F.R.O. 

(3) Asociaţiile sportive fără personalitate juridică trebuie să se afilieze la Asociaţia Judeţeană de Orientare din 

raza lor teritorială pentru participarea la competiţiile oficiale judeţene de Orientare organizate de respectiva 

A.J.O. 
 

Articolul 23 

(1) Calitatea de membru afiliat al F.R.O. încetează prin:  

a) Retragerea din federaţie; 

b) Dizolvarea membrului afiliat; 

c) Excluderea membrului afiliat din federaţie; 

d) Revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii, şi, în consecinţă, radierea sa din Registrul 

sportiv; 

e) Dizolvarea F.R.O. 

(2) Excluderea unui membru afiliat din F.R.O. se aprobă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului 

Director. 
 

Articolul 24 

Membrii afiliaţi la F.R.O. au următoarele drepturi: 

a) Să exercite competenţele care le sunt conferite de Statutul, regulamentele normele şi hotărârile (deciziile) 

federaţiei; 

b) Să exercite autonom atribuţiile stabilite prin Statutul şi regulamentele proprii, în limitele lor de 

competenţă şi fără a încălca autoritatea F.R.O.; 

c) Să participe la competiţiile oficiale naţionale organizate de federaţie, precum şi la competiţiile 

internaţionale de orientare în condițiile prezentului Statut și a Regulamentelor; 

d) Să aibă reprezentanţi în Adunarea Generală a F.R.O. şi să fie desemnaţi în organele de conducere ale 

federaţiei; 

e) Să-şi exercite dreptul de vot conform principiului „un vot pentru fiecare membru afiliat” care nu poate fi 

transmis, prin delegare, altui membru; 

f) Să prezinte propuneri Consiliului Director şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să 

participe la elaborarea hotărârilor, după caz. 
 

Articolul 25 

Membrii afiliaţi la F.R.O. sunt obligaţi: 

a) Să acţioneze pentru promovarea şi dezvoltarea orientării prin punerea în aplicare a strategiei naţionale 

elaborate de către Consiliul Director;  

b) Să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile federaţiei, precum şi principiile de loialitate, 

coeziune, moralitate şi spirit sportiv; ei trebuie să-şi înscrie această prevedere în statutele proprii şi au 

obligaţia  să vegheze ca sportivii şi oficialii lor să o respecte; 

          c) Să conserve şi să respecte scopul şi obiectivele propriilor statute şi regulamente; 

          d) Să acţioneze în vederea creşterii prestigiului F.R.O. şi îmbunătăţirii imaginii; 
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          e) Să asigure preluarea obligaţiilor pentru proprii membrii (sportivi, antrenori, oficiali) faţă de F.R.O.                              

conform legilor, regulamentelor şi normelor în vigoare; 

          f) Să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere. F.R.O. nu va recunoaşte un organ 

de conducere al unui membru afiliat, inclusiv în cazul în care acesta are un caracter interimar, dacă nu a fost 

desemnat prin alegeri libere; 

          g) Să permită controlul dispus de federaţie conform Statutului F.R.O. şi a Legii 69/2000 cu 

modificările/completările ulterioare; 

          h) Să-şi achite integral conform Statutului şi Regulamentelor F.R.O., cotizaţia anuală şi  toate obligaţiile faţă 

de F.R.O., la termenele şi în condiţiile stabilite. 
 

Articolul 26 

La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală a F.R.O.  poate acorda titlul de “Membru de onoare 

al Federaţiei Române de Orientare” unor personalităţi cu merite deosebite în activitatea de Orientare. Consiliul 

Director face propuneri si pentru titlul de “Preşedinte de onoare”. 
 

CAPITOLUL VII 

ORGANELE  FEDERAŢIEI 
 

Articolul 27 

Organele de Conducere ale F.R.O.: 

(1) Adunarea Generală este organul de conducere şi legislativ al F.R.O., alcătuit din totalitatea membrilor săi şi, 

în consecinţă, autoritatea supremă; 

(2) Consiliul Director este organul de conducere executiv,  între Adunările Generale; 

(3) Colegiul Director este organul de administrare şi gestionare a activităţii F.R.O. între şedinţele Consiliului 

Director; 
 

Articolul 28 

Organul de Control al F.R.O.: 

Cenzorul  este organ de control financiar intern al F.R.O. 
 

Articolul 29 

Organisme de specialitate ale F.R.O. 

Comisiile şi Colegiile sunt organisme consultative ale Consiliului Director. 

Împuterniciții Federației Române de Orientare sunt: Președintele și Secretarul General. 
 

ADUNAREA GENERALĂ 
 

Articolul 30 

(1) Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară. 

(2) (Adunarea Generală ordinară se desfăşoară anual.) Adunarea Generală ordinară este anuală și de alegeri. 

(3) Adunarea Generală ordinară de alegeri are loc odată la patru ani. 

(4) Adunarea Generală extraordinară se convoacă oricând este necesar, în condiţiile precizate în prezentul Statut. 

(5) În principiu, Adunarea Generală poate fi publică, accesul fiind permis pe bază de invitaţii, dacă 1/2 + 1 a 

delegaţilor cu drept de vot prezenţi la adunare hotărăsc astfel. 
 

Articolul 31 

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

astfel: 

– Un delegat cu drept de vot pentru fiecare (club) membru afiliat; 

– (Un delegat cu drept de vot pentru fiecare Asociaţie Judeţeană şi a Municipiului Bucureşti de Orientare.) 

(2) Numele delegaţilor desemnați să reprezinte interesele membrului afiliat, trebuie comunicate la secretariatul 

federaţiei cu minim 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceştia se vor prezenta la 

Adunarea Generală cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv. 

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

(4) Pe timpul mandatului lor, membrii Consiliului Director nu vor putea reprezenta ca delegaţi clubul din care 

fac parte. 

(5) Este interzis votul prin corespondenţă, prin împuternicire (procură) sau altă modalitate.  

(6) Membri afiliaţi suspendaţi nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală în perioada suspendării; 
 

Articolul 32 

(1) Convocarea Adunării Generale ordinare se face în scris de către Consiliul Director cu cel puţin 30 de zile 

înainte de data când urmează să se desfăşoare. 
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(2) Convocarea va cuprinde data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a Adunării Generale precum și data, ora 

și locația la care va fi reconvocată în situația în care la prima adunare nu se întrunește cvorumul statutar, 

ordinea de zi rămânând aceeași. 

(3) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea şi/sau completarea Statutului, convocarea 

trebuie să cuprindă şi textul integral al acestora. 

(4) Pot fi introduse propuneri şi cereri pe ordinea de zi a Adunării Generale numai de către Consiliul Director şi 

membrii afiliaţi cu condiţia ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel puţin 10 zile înainte de 

adunare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi se supun votului Adunării Generale. 

Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul a 2/3 din membrii 

afiliaţi prezenţi. 

(5) Propunerile sau problemele care nu au fost înaintate la secretariatul F.R.O. în termen pot fi incluse în ordinea 

de zi numai dacă sunt (considerate urgente) generate de actiuni care au avut loc cu cel mult 10 zile inainte 

de data desfășurării Adunării generale, cu condiţia ca 2/3 din numărul voturilor exprimate să hotărască în 

acest sens. 

(6) Modificările şi completările la Statut şi problemele de patrimoniu nu sunt considerate urgenţe pentru 

includerea pe ordinea de zi. 

(7) În cadrul desfăşurării Adunării Generale se stabilesc: 

– Componenţa Comisiei de validare şi numărare a voturilor – desemnarea membrilor acesteia se face prin 

votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare. 

– Persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial sau îl vor verifica în cazul că a fost făcut prin 

stenogramă – desemnarea acestora se face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare; 
 

Articolul 33 

(1) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Consiliul Director prin hotărârea a 2/3  din 

membrii săi. 

(2) Consiliul Director trebuie să convoace o Adunare Generală extraordinară dacă 1/2 + 1 din membrii afiliaţi 

care o compun, conform art. 31, alin (1), solicită aceasta prin cereri scrise din partea membrilor, înaintate la 

secretariatul  F.R.O. 

(3) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată şi ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere 

semnată de cel puţin 1/2 + 1 din membrii afiliaţi care o compun. 

Moţiunea de neîncredere poate fi depusă în cazul unor măsuri neregulamentare adoptate de Consiliul 

Director sau în legătură cu activitatea unor organe ale F.R.O. 

(4) Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 30 zile de la data când s-a 

hotărât convocarea acesteia sau au fost înaintate cererile. Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare va 

fi comunicată odată cu anunţarea acesteia. 

(5) Adunarea generală extraordinară mai poate fi convocată de către Consiliul Director când este pusă în pericol 

însăși existența F.R.O. 

(6) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de M.T.S. în următoarele situații: 

                   -  dacă mai mult de jumatate din numărul membrilor Consiliului Director nu-și mai exercită oficial 

atribuțiunile (ex. demisie); 

        -  la cererea M.T.S în condițiile prevăzute de lege; 

(7) Prevederile art. 31, alin. (2) - (5) din prezentul statut se aplică şi în cazul Adunării Generale extraordinare. 
 

Articolul 34 

(1) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include cel puţin următoarele puncte: 

a) Alocuţiunea preşedintelui F.R.O., prezentarea situaţiei prezenţei delegaţilor cu drept de vot şi adoptarea 

ordinei de zi; 

b) Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial sau verificarea acestuia în cazul că 

a fost făcut prin stenogramă; 

c) Desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare şi numărare a voturilor; 

d) Raportul Consiliului Director privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală; 

e) Prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului cenzorului; 

f) Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia; 

g) Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli; 

h) Examinarea propunerilor de modificare a Statutului F.R.O. şi /sau a regulamentelor referitoare la 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de Orientare; 

i) Propuneri şi cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală, în condiţiile prevăzute la art. 32, alin 

(4); 

j) Admiterea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor F.R.O., după caz; 
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k) Alegerea preşedintelui federaţiei, a vicepreşedinţilor, a membrilor Consiliului Director şi alegerea 

cenzorului, când este necesară completarea unei funcţii rămase vacante.  

(2) Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat 

necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în 

cadrul unei astfel de adunări. 
 

Articolul 35 

(1) O Adunare Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa a 1/2 + 1 din numărul total al 

membrilor afiliaţi. 

(2) (Dacă, la verificarea mandatelor, se constată că Adunarea Generală nu are putere de decizie şi nu dobândeşte 

această competenţă în maximum trei ore, Adunarea Generală va fi din nou convocată în termen în cel mult 

30 zile. În acest caz Adunarea Generală se va desfăşurata şi va avea putere de decizie indiferent de numărul 

membrilor afiliaţi prezenţi.) Dacă la verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală  nu întrunește 

cvorumul necesar, de 1/2 +1 din numărul total al membrilor afiliați, se va convoca o  nouă adunare generală 

în termen de maxim 3 ore, care se va desfașura în același loc și cu aceeași ordine de zi. În acest caz Adunarea 

Generală se va desfășura și va avea putere de decizie, indiferent de numărul membrilor afiliati prezenţi” 

(3) Prezidiul Adunării Generale este format din preşedintele federaţiei cei doi vicepreşedinţi şi secretarul 

general. 

(4) (Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei, sau de înlocuitorul desemnat de acesta.) 

Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei sau de Secretarul general. În lipsa acestora, 

Adunarea Generală va hotărâ cu majoritate simplă cine va conduce şedinţa. 
 

Articolul 36 

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu 1/2+1 a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi, în afară de cazurile de 

mai jos în care este necesară: 

a) O majoritate de 2/3 din numărul membrilor afiliați prezenţi, pentru: 

– Modificări şi completări la statut; 

– Excluderea membrilor afiliaţi; 

b) O majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi (prezenţi şi absenţi), pentru: 

– Dizolvarea federaţiei; 

(2) (Se vor putea adopta hotărâri şi cu 1/2 +1 a voturilor membrilor prezenţi, dacă Adunarea Generală decide 

astfel. În această situaţie, abţinerile de la vot, nu sunt numărate.) La adoptarea hotărârilor cu 1/2 +1 din 

voturile membrilor afiliați prezenți, abţinerile de la vot, nu sunt numărate. 

(3) Face excepţie, de la prevederile alin. (2) de mai sus, Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 35, alin. (2) 

din prezentul statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte 1/2 +1 a voturilor 

membrilor afiliaţi prezenţi. 

(4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimaţiei de vot) sau secret (cu buletin de 

vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală. 

(5) Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeaşi problemă 

sunt mai mult de două propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare delegat nu poate vota decât 

pentru una dintre aceste propuneri. 

(6) Propunerile care nu sunt contestate, sunt considerate, de drept, ca fiind acceptate. 

(7) Votarea cu vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată de 1/2 +1 a 

voturilor delegaţilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală. 

(8) Nimeni nu este constrâns să voteze; cei care nu doresc să voteze vor fi consideraţi că se abţin de la vot. 
 

Articolul 37 

(1) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot.  

(2) Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de Validare. 

(3) Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de preşedintele Comisiei de Validare înainte de numărarea 

voturilor. 

(4) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate 

şi buletinele anulate nu intră în calcul. 

Articolul 38   
(1) (Preşedintele, vicepreşedinţii, membri ai Consiliului Director (cu excepţia secretarului general) sunt 

desemnaţi direct şi prin vot  de către Adunarea Generală de alegeri a F.R.O. 

(2) (Pentru alegerea preşedintelui, a membrilor Consiliului Director se vor depune propuneri nominale la 

F.R.O. pe funcţii, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.) 

(1) Pentru alegerea tuturor componenţior C.D., numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. 

(2) Propunerile trebuie transmise la secretariatul F.R.O. cu cel puţin 15 de zile înainte de data la care este 

convocată Adunarea generală ordinară de alegeri. 
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(3) Fiecare propunere trebuie însoţită de acordul scris al candidatului şi un curriculum-vitae al acestuia. 

(4) Propunerile care nu sunt însoţite de documentele prevăzute la alin.(3) nu se iau în considerare. 

(5) Fiecare propunere pentru funcţia de preşedinte trebuie însoţită în plus faţă de documentele prevăzute la 

alin.(3) şi de programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii de Orientare pe care şi-l 

propune candidatul pentru perioada viitorului mandat, prezentat în scris. 

(6) În cadrul Adunării Generale ordinare de alegeri nu se admit depuneri de noi candidaturi. 

(7) Pentru alegerea celor menţionaţi la alin. (1) este necesară obţinerea a 1/2 +1 a voturilor exprimate şi 

validate. 

(8) În situaţia că, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine 1/2 + 1 din numărul de voturi exprimate 

şi validate, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea tuturor candidaţilor. După al doilea tur de 

scrutin va fi declarat ales candidatul (candidaţii) care obţine numărul cel mai mare de voturi din totalul 

voturilor exprimate şi validate. Dacă primii candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, va avea loc un al 

treilea tur de scrutin, care se va desfăşura doar între ei. 

(9) În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală 
 

Articolul 39 

(1) Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, titlul de “Preşedinte de onoare” și “Membru de onoare”. 

(2) Preşedintele și membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală, să ia parte la discuţii, dar fără drept de 

vot. 

(3) Preşedintele de onoare poate să participe şi la şedinţele Consiliului Director, în condiţiile prevăzute la alin. 

(2). 
 

Articolul 40 

(1) Adunarea Generală hotărăşte în orice problemă a F.R.O., în condiţiile legii. 

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale: 

a) aprobă statutul F.R.O., modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea actului constitutiv 

al federaţiei, cu avizul M.T.S. 

b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al F.R.O.  

c) aprobă Regulamentul Disciplinar, precum şi modificările şi/sau completările acestora; 

d) aprobă la propunerea Consiliului Director organigrama şi statul de funcţii al F.R.O. 

e) aprobă programele strategice privind activitatea de Orientare din România elaborate pe perioade de patru 

ani; 

f) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli al federaţiei; 

g) aprobă sistemul competiţional naţional, precum şi modificările acestuia; 

h) alege preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director; 

i) numeşte cenzorul;  

j) are drept de control asupra Consiliului Director şi a cenzorului; 

k) revocă mandatele membrilor Consiliului Director şi al cenzorului, precum şi ai celorlalte organe ale 

F.R.O. când faptele lor pun în pericol interesele federaţiei, individual sau colectiv; 

l) aprobă raportul privind activitatea Consiliului Director, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a 

Consiliului Director, raportul cenzorului; 

m)  aprobă procesul-verbal oficial al Adunării Generale; 

n) decide, în ultimă instanţă, asupra suspendării şi excluderii membrilor federaţiei, potrivit prevederilor 

prezentului Statut; 

o) îşi dă acordul în legătură cu înfiinţarea structurilor sportive constituite prin asocierea cluburilor de 

orientare - Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Orientare; 

p) hotărăşte în legătură cu dizolvarea federaţiei, lichidarea patrimoniului, conform legii; 

q) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu prevederile prezentului Statut. 

(3) (Procesul verbal al Adunării Generale semnat de persoanele desemnate să-l întocmească sau să-l verifice în 

cazul că a fost făcut prin stenogramă, se păstrează la secretariatul federaţiei.) 

(3) Procesul verbal al Adunării Generale, va cuprinde : 

a) modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală și caracterul acesteia; 

b) anul, luna, ziua și locul desfașurării; 

c) numărul membrilor prezenți; 

d) componența prezidiului Adunării Generale; 

e) ordinea de zi votată de Adunarea Generală; 

f) dezbaterile și luările de cuvânt; 

g) hotărârile adoptate; 

h) orice alte activități desfășurate în Adunarea Generală. 
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Procesul verbal va purta semnătura președintelui FRO sau a persoanelor desemnate să conducă 

Adunarea Generală și a persoanelor care au întocmit procesul verbal. Procesul verbal va fi înregistrat în 

registrul FRO, a cărui consultare este permisă membrilor afiliați, reprezentanților MTS și altor organe 

abilitate de lege. 

(4) Hotărârile Adunării Generale devin imediat operante şi obligatorii pentru membrii săi. 

(5) (În cazuri speciale,) Adunarea Generală poate decide ca unele hotărârile să intre în vigoare la date diferite de 

cea menţionată la alin.(4). În astfel de situaţii, o hotărâre devine operantă începând cu data fixată de 

Adunarea Generală. 

(6) Adoptarea deciziilor în Adunarea Generală se face pe baza cvorumului necesar precizat pentru fiecare 

situație în parte. Valoarea nominală a votului membrilor F.R.O. în Adunarea Generală este diferențiată și este 

determinată de importanța și valoarea secțiilor de orientare stabilite astfel: 

a) Secții de nivel internațional - promovează sportivi de categ. MF16, MF18, MF20 și MF21 de ani la 

loturile naționale și susțin participarea acestora la competițiile internaționale oficiale de Orientare în 

alergare și Orientare schi (Campionate Europene și Mondiale de juniori, tineret și seniori și Cupe 

Mondiale) în anul anterior sau în curs când se desfășoară Adunarea Generală 

- un vot egal cu 4 puncte  

b) Secții de nivel național – promovează și susțin participarea sportivilor de categ. MF14, 16, 18, 20 

și/sau 21 de ani la Campionatele Naționale, (se poate trece un numar minim de participanți)   

- un vot egal cu 2 puncte  

c) Secții de nivel local   

- un vot egal cu 1 punct 

d) Asociațiile Județene (AJO) și a Municipiului București (AMOB) 

- un vot egal cu 1 punct  

Stabilirea valoarii nominale a votului: Consiliul Director stabilește anual pe baza rezultatelor și a 

criteriilor enunțate nivelul secțiilor de orientare, le publică pentru a fi aprobate de Adunarea Generală. 

Criteriile pot fi modificate anual, se propun de către Consiliul Director și se aprobă de Adunarea 

Generală. 

EXEMPLIFICARE: (nu se introduce în Statut) - Dacă s-ar introduce din acest an valoarea nominală a 

votului atunci situația s-ar prezenta astfel: 

11 cluburi    - nivel international  

   6 cluburi    - nivel național cu medalii  

  5 cluburi    - nivel național  

  24 cluburi    - nivel local  

     
 

Articolul 41 

 Cheltuielile de participare la Adunarea Generală nu sunt suportate de F.R.O. 
 

CONSILIUL DIRECTOR 
 

Articolul 42 

(1) Consiliul Director se compune din (9) 7 persoane, după cum urmează: 

– Preşedinte; 

– 2 vicepreşedinţi din care: 

 un vicepreşedinte reprezentant  al disciplinelor Orientare în Alergare şi Orientare pentru persoane cu 

(handicap) nevoi speciale; 

 un vicepreşedinte reprezentant al disciplinelor Orientare – Schi şi Orientare Mountain Bike; 

– un membru nominalizat conform statutului: secretarul general; 

–    (cinci) trei membri    

(2)   Consiliul Director se alege potrivit prevederilor art. 37 şi art. 38 din prezentul statut pe o perioadă     

de patru ani.  
(3)      Secretarul general face parte de drept din Consiliul Director şi este angajat prin concurs, conform legislaţiei 

în vigoare; 

(4)    Dacă preşedintele F.R.O. îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi,     

desemnat de Consiliul Director, le va prelua până cel mult la Adunarea Generală următoare. În acest caz,   

Adunarea Generală va alege, un nou preşedinte, urmându-se procedura de la art. 37 şi art. 38 din prezentul 

Statut. 

(5)    Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Consiliului Director îşi încetează activitatea sau nu-şi mai pot 

exercita atribuţiile ca urmare a pierderii calităţii de bază pentru care au fost desemnaţi în Consiliul Director, 
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ei vor fi înlocuiţi în prima Adunare Generală, conform art. 38. Mandatul celor aleși în astfel de situații se 

încheie la data expirării mandatului de patru ani al celorlalți membri ai  Consiliului Director. 
 

Articolul 43 

(1) Consiliul Director se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an sau ori de câte ori este necesar, sub conducerea 

preşedintelui. 

(2) Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a (şase) cinci membri. Membrii C.D. care, pe parcursul 

unui an calendaristic, nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, îşi pierd, de drept, calitatea de 

membru. 

(3) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu ½ + 1 din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate, 

decide votul preşedintelui. 

(4) Au dreptul să voteze toţi membrii Consiliului Director, cu un singur vot fiecare. 

(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Consiliului Director, prezenţi la 

şedinţa respectivă. 

(6) (Este interzis votul prin corespondenţă sau împuternicire (procură). În cazuri justificate, se pot lua prin 

corespondență online decizii considerate a fi urgente, urmând ca la urmatoarea ședință a Consiliului Director 

deciziile astfel luate să fie consemnate în Procesul Verbal al ședinței. 

(7) Membrii Consiliului Director nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care 

sunt implicați ei sau clubul din care fac parte. 

(8) La fiecare şedinţă a Consiliului Director se întocmeşte un proces verbal, în care se înscriu problemele 

dezbătute şi hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenţi. Procesele verbale se consemnează într-un 

registru cu file numerotate, acestea constituind documentele oficiale ale F.R.O. , şi se păstrează la 

secretariatul federaţiei. Se pot folosi şi alte mijloace de înregistrare a şedinţelor, situaţie în care 

stenogramele, benzile audio sau casetele video se inventariază şi se păstrează la secretariatul federaţiei ca 

documente oficiale. 

(9) Şedinţele Consiliului Director nu sunt publice, dar deciziile şi hotărârile vor fi aduse la cunoştinţa membrilor. 

(10) Şedinţele Consiliului Director se vor desfăşura pe baza materialelor elaborate de Comisiile şi Colegiile de 

specialitate, cu participarea celor implicaţi. 
 

Articolul 44 

(1) Consiliul Director conduce întreaga activitate de Orientare între Adunările Generale. 

(2) Consiliul Director urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale. 

(3) Consiliul Director poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală. 

(4) Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt: 

a) întocmeşte şi propune spre aprobare Adunării Generale, Regulamentul de Organizare si Funcţionare al 

F.R.O (R.O.F.), Regulamentul de Ordine Interioara şi Regulamentul Disciplinar. 

b) confirmă secretarul general şi atribuţiile acestuia după Adunarea Generală de Alegeri; 

c) aprobă Regulamentele Concursurilor de Orientare, Regulamentul privind Statutul şi Transferul sportivilor 

orientarişti, Regulamentul privind Statutul antrenorilor de Orientare, Regulamentul de Clasificare 

Sportivă, Regulamentul Arbitrilor de Orientare, Statutele şi Regulamentele A.J.O., precum şi alte acte 

normative privind activitatea de Orientare din România, cu excepţia celor de competenţa adunării 

generale; 

d) stabileşte calendarul sportiv naţional anual; organizează campionatele şi competiţiile de Orientare de 

nivel naţional;  

e) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea de Orientare; 

f) ia decizii în legătură cu afilierea, suspendarea sau retragerea unui membru afiliat din federaţie şi 

informează adunarea generală la proxima sa întrunire; 

g) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor şi colegiilor F.R.O., precum şi suspendarea sau 

eliberarea din funcţie a membrilor respectivelor comisii şi colegii, coordonează activitatea acestora, având 

competenţa de a anula hotărârile lor şi de a lua decizii noi. 

h) aprobă numirea selecţionerilor (antrenorilor) loturilor naţionale, componenţa nominală a colectivelor 

tehnice, planurile de pregătire, obiectivele de realizat precum şi înscrierea şi participarea acestora în 

competiţiile internaţionale oficiale; 

i)   desemnează reprezentanţii F.R.O. în organismele IOF, în (Comitetul Balcanic) Asociația Sud-Est 

Europeană de Orientare (A.S.E.E.O.) sau în alte foruri internaţionale, precum şi participanţii la congrese, 

consfătuiri şi întruniri internaţionale de Orientare; 

j) aprobă calendarul sportiv intern şi internaţional al F.RO.; 

k) ratifică sancţiunile disciplinare pronunţate de cluburi asupra propriilor sportivi; 

l) propune organigrama şi statul de funcţiuni la Adunarea Generală; 
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m) aprobă normele financiare, normele privind drepturile de deplasare ale sportivilor, antrenorilor, celorlalţi 

tehnicieni, specialişti şi oficiali ai loturilor reprezentative de Orientare ale României, pentru veniturile 

proprii. 

n) aprobă transferurile sportivilor; 

o) aprobă proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale şi 

analizează periodic execuţia acestuia; 

p) convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi şi materialele ce urmează să fie prezentate; 

q) propune Adunării Generale acordarea titlurilor de membri de onoare;  

r) aprobă programele de dezvoltare a bazei materiale a F.R.O.; 

s) aprobă acte juridice şi contracte care angajează F.R.O., altele decât cele care sunt date în competenţa 

Consiliului Director sau împuterniciţilor federaţiei prin Regulamentul Organizare şi Funcţionare al 

F.R.O.; 

t) aprobă în prealabil, şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate ale federaţiei; 

u) aprobă convenţiile încheiate între F.R.O. şi alte persoane juridice sau fizice; 

v) controlează activitatea cluburilor şi Asociaţiilor Judeţene de Orientare; 

w) decide orice măsuri menite să asigure buna desfăşurare a activităţii F.R.O. şi a activităţii de Orientare în 

general, în condiţiile respectării prevederilor prezentului Statut şi a Regulamentelor federaţiei; 

x) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

(5) Consiliul Director poate decide suspendarea membrilor afiliaţi în condiţiile prevăzute la art. 69 din prezentul 

Statut, precum şi suspendarea unor membrii ai săi sau ai altor organe ale F.R.O., până la prima Adunare 

Generală a federaţiei, în situaţia în care aceştia şi-au încălcat propriile atribuţii sau au comis neregularităţi de 

natură gravă. 

Suspendarea poate determina excluderea respectivilor membri în cadrul primei Adunări Generale; aceasta 

poate hotărî, însă şi anularea sau prelungirea suspendării. 

(6) Pentru motivele prevăzute la alin. (5) dar și pentru lipsa de activitate în comisiile și colegiile FRO din care 

fac parte (ex. neparticipare la 1/2 din ședințe, neimplicare în activitățile comisiei sau colegiului), Consiliul 

Director poate dispune destituirea membrilor Comisiilor şi Colegiilor  F.R.O. şi înlocuirea acestora pentru 

perioada rămasă până la terminarea mandatului de patru ani al Consiliului Director. 

(7) În situaţii de excepţie, în care se constată încălcarea gravă a legilor, a Statutului şi Regulamentelor federaţiei, 

precum şi a Statutului şi Regulamentelor proprii de către organele de conducere ale membrilor afiliaţi sau 

persoane din cadrul acestora, Consiliul Director al F.R.O. este autorizat să dispună suspendarea sau 

revocarea celor în cauză şi organizarea de noi alegeri. 

(8) Deciziile Consiliului Director în cazurile menţionate la alin (5), (6) şi (7) se iau cu 2/3 din voturile tuturor 

membrilor săi. 

(9) Hotărârile Consiliului Director intră în vigoare la termenele stabilite de acesta. 

10) Atribuţiile membrilor Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

acestuia. 

11) Verifică activitatea personalului salariat. 

 

COLEGIUL DIRECTOR 
 

Articolul 45 

(1) Colegiul Director este organul de administrare şi gestionare a activităţii F.R.O. între şedinţele Consiliului 

Director, care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi Consiliului Director. 

(2) Colegiul Director este alcătuit din preşedintele federaţiei, secretarul general, şi un membru desemnat de 

Consiliul Director.  

(3) Colegiul Director are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea Comisiilor şi Colegiilor F.R.O.; 

b) elaborează proiecte de regulamente şi norme privind activitatea de Orientare şi le prezintă spre aprobare 

Consiliului Director şi /sau Adunării Generale, după caz; 

c) întocmeşte proiecte de programe privind activitatea de Orientare şi le prezintă Consiliului Director; 

d) întocmeşte proiecte de organigramă şi politica de personal a federaţiei şi le prezintă Consiliului Director; 

e) întocmeşte proiectul bugetului anual al federaţiei şi îl prezintă Consiliului Director; 

f) întocmeşte proiectul Raportului Consiliului Director către Adunarea Generală, avizează execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, întocmit de contabil şi le prezintă Consiliului 

Director; 

g) aprobă acte juridice şi contracte ale F.R.O., în limita competenţei stabilite prin Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al F.R.O.; 

h) prezintă Consiliului Director rapoarte de activitate; 
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i) exercită orice atribuţii delegate de Adunarea Generală sau Consiliul Director cu respectarea prevederilor 

prezentului Statut.  

(4) Colegiul Director se întruneşte, ori de câte ori este necesar pentru punerea în aplicare a hotărârilor Adunării 

Generale şi ale Consiliului Director. 

(5) Colegiul Director va informa Consiliul Director in prima şedinţa asupra activităţii desfăşurate. 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE 
 

Articolul 46 

(1) Preşedintele reprezintă şi angajează legal F.R.O. în relaţiile cu autorităţile publice române, cu federaţiile 

similare din alte ţări, cu IOF, cu alte foruri sportive internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice 

române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut. 

(2) Preşedintele federaţiei prezidează şedinţele Adunării Generale, ale Consiliului şi Colegiului Director. 

(3) În caz de egalitate votul preşedintelui este decisiv. 

(4) Dacă preşedintele este absent sau este indisponibil, desemnează (pe unul din reprezentanţi) secretarul general 

sau pe unul din vicepreședinți să preia automat prerogativele. 

(5) Preşedintele aplică strategiile şi politicile de dezvoltare a activităţii de Orientare stabilite de Adunarea 

Generală. 

(6) Preşedintele organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi 

ale Consiliului Director, a prevederilor programelor şi planurilor de activitate aprobate. 

(7) Preşedintele asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului şi Regulamentelor F.R.O. în 

întreaga activitate a federaţiei. 

(8) Preşedintele federaţiei este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către Adunarea Generală şi/sau 

Consiliul Director, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut. 

 

CENZORUL  
 

Articolul 47 

(1) Controlul financiar intern al F.R.O. este asigurat de un cenzor numit de Adunarea Generală, care, obligatoriu, 

trebuie să fie specializat în domeniul financiar-contabil. 

(2) Mandatul cenzorului este pentru o perioadă de patru ani. 

(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

(4) În realizarea competenţei sale, cenzorul: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul F.R.O.; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

(5)     Cenzorul este subordonat Adunării Generale. 
 

COMISIILE ŞI COLEGIILE F.R.O. 
 

Articolul 48 

(1) Activitatea F.R.O. este sprijinită de Comisiile şi Colegiile cu caracter permanent a căror structură şi 

componenţă nominală pe funcţii se stabilesc de către Consiliul Director. 

(2) Comisiile şi Colegiile sunt organisme de specialitate subordonate Consiliului Director, constituite pe domenii 

de activitate astfel: 

a. Comisia de Orientare – Schi (Ski Orienteering); 

b. Comisia de Orientare – Mountain Bike (MTB-O); 

c. Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass-media; 

d. Comisia de Competiţii, Hărţi; 

e. Colegiul de Arbitri; 

f. Comisia pentru Statutul Sportivilor (legitimări, transferări şi clasificări sportive); 

g. Comisia de Disciplină; 

h. Colegiul Antrenorilor; 

i. Comisia Sportivilor de Elită; 

j. Comisia Medicală; 

k. Comisia Anti – Doping; 
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l. Comisia de Apel. 

(3) Atribuţiile Comisiilor şi Colegiilor şi ale membrilor acestora se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al F.R.O. 

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Comisiile si Colegiile F.R.O. pot face propuneri pentru  gestionarea 

capitolului din buget corespunzător domeniului de activitate propriu, cu respectarea legislaţiei in vigoare;  

(5) Comisiile şi Colegiile pot fi formate din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri. 

(6) Comisiile şi Colegiile sunt statutar constituite în prezenţa a jumătate plus unu din totalul  membrilor lor. 

(7) Hotărârile Comisiilor şi Colegiilor se adoptă cu 1/2 + 1 din numărul voturilor membrilor prezenţi la 

reuniunea respectivă. 

(8) În funcţie de necesităţi, Consiliul Director poate constitui şi alte comisii ad-hoc care să rezolve probleme 

speciale.  
 

CAPITOLUL VIII 

PERSONALUL SALARIAT AL FEDERAŢIEI 
 

Articolul 49 

(1) F.R.O. are organigramă şi stat de funcţii propriu, care se aprobă de către Adunarea Generală la propunerea 

Consiliul Director. 

(2) Încadrarea personalului salariat se face potrivit legislaţiei în vigoare şi nu se supune alegerii Adunării 

Generale. 

(3) Sarcinile secretarului general vor fi specificate în fişa postului aprobată de Consiliul Director. Principalele 

atributii sunt: 

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director  și prezintă, acestuia, lunar raport 

de activitate; 

b) răspunde operativ la cerințele formulate de M.T.S.; 

c) în îndeplinirea atribuțiilor sale colaborează cu toate structurile care au atribuții în domeniul 

activității sportive de la nivel național și local; 

d) organizează activitatea de control și sprijin a loturilor naționale și structurilor afiliate, prezentând 

Consiliului Director, concluzii și propuneri; 

e) asigură buna  desfășurare a ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director; 

f) reprezintă și angajează legal federația prin delegarea de competentă a președintelui; 

(4) Este ordonatorul de credite al federaţiei şi este persoana care răspunde de executarea contractului cu M.T.S  

 

 
 

CAPITOLUL IX 

ASOCIAŢIILE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ORIENTARE  
 

Articolul 50 

(1) Asociaţiile Judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti de Orientare, sunt persoane juridice de drept privat fără 

scop lucrativ, constituite din secţiile cluburilor şi asociaţiile sportive cuprinse în sistemul competiţional 

judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea. 

(2) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca asociaţii fără scop lucrativ.  

(3) La nivelul fiecărui  judeţ, respectiv, al municipiului Bucureşti, se poate constitui o singură Asociaţie 

Judeţeană de Orientare. 

(4) Asociaţiile Judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti de Orientare se afiliază la F.R.O., respectarea Statutului 

şi Regulamentelor F.R.O., fiind obligatorii pentru ele şi membrii care le compun. 
 

Articolul 51 

(1) Scopul Asociaţiilor Judeţene de Orientare şi a Municipiului Bucureşti îl  constituie organizarea activităţii de 

Orientare la nivel judeţean, respectiv municipal. 

(2) Obiectivele, atribuţiile, drepturile şi îndatoririle Asociaţiilor Judeţene de Orientare şi a Municipiului 

Bucureşti decurg din statutul şi regulamentele proprii, elaborate în concordanţă cu Statutul F.R.O. 
 

Articolul 52 

(1) Principalele atribuţii ale Asociaţiilor Judeţene de Orientare sunt: 

a) elaborează programul strategic privind activitatea de Orientare în judeţul respectiv, dezvoltarea şi 

promovarea orientării la nivel teritorial; organizează, sprijină şi controlează aplicarea programului;  

b) stabilesc calendarul sportiv judeţean anual, în raport de cel naţional elaborat de F.R.O.; 

c) stabilesc şi aplică măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play în activitatea de Orientare; luptă 

împotriva folosirii substanţelor interzise şi a măsurilor neregulamentare destinate să mărească în mod 
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artificial potenţialul fizic al sportivilor sau să denatureze rezultatele competiţiilor organizate la nivel 

judeţean; 

d) colaborează cu Direcţiile pentru Sport Judeţene, cu Autorităţile Administraţiei Publice Locale, cu alţi 

factori interesaţi în scopul dezvoltării orientării pe teritoriul judeţelor; 

e) asigură şi administrează mijloacele financiare şi materiale din propriul patrimoniu, conform prevederilor 

legale şi ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii; 

f) ţine evidenţa activităţii de Orientare din judeţ; 

g) exercită autoritatea disciplinară asupra activităţii de Orientare de nivel judeţean în termenii prevăzuţi de 

lege şi potrivit Statutului şi Regulamentelor F.R.O., puterii delegate de federaţie, precum şi Statutului şi 

Regulamentelor proprii. 

(2) Membrii afiliaţi ai unei Asociaţii Judeţene de Orientare sunt reprezentaţi de către aceasta, prin delegatul său 

cu drept de vot, în Adunarea Generală a F.R.O. 

(3) Conform legii, Direcţiile pentru Sport Judeţene recunosc şi sprijină Asociaţiile Judeţene de Orientare. 
 

CAPITOLUL X 

MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
 

Articolul 53 

(1) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale F.R.O. sunt cuprinse într-un buget anual 

propriu. 

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

a) potrivit competenţelor stabilite, în statutul şi în regulamentele federaţiei şi în conformitate cu prevederile 

normelor proprii în materie, aprobate de Consiliul   Director al F.R.O., pentru veniturile proprii; 

b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele 

Administraţiei Publice Centrale şi Locale pentru finanţarea programelor F.R.O., ca structură sportivă fără 

scop lucrativ, de utilitate publică; 

(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz: 

a) venituri proprii; 

b) sume acordate de organele Administraţiei Publice Centrale şi Locale pentru finanţarea pe bază de 

programe a F.R.O., în calitatea sa legală de structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, de 

utilitate publică; 

c) alte surse. 

(4) Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a F.R.O. 

(5) Exerciţiul financiar al federaţiei este anual, se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de  1 

ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, şi se întocmeşte în bilanţ contabil. 

(6) F.R.O., potrivit legii, este scutită de impozite şi taxe locale. 

(7) F.R.O., potrivit legii, este scutită de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile 

obţinute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care a fost autorizată, inclusiv pentru 

cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare. 
 

Articolul 54 

(1) Sursele de finanţare şi baza materială a F.R.O. sunt constituite în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

(2) Sursele de finanţare provin din: 

a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele 

administraţiei publice centrale şi /sau locale; 

b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al 

federaţiei: 

c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi - potrivit prevederilor prezentului Statut, Regulamentelor şi normelor 

proprii; 

d) donaţii şi sponsorizări; 

e) alte venituri, în condiţiile legii; 

f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent. 

(3) F.R.O. poate deţine în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosinţă şi /sau prin închiriere 

mijloace materiale necesare activităţii sale, ca: imobile, baze şi terenuri sportive, diferite construcţii şi spaţii 

pentru sport, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport. 

(4) F.R. O., ca persoană juridică fără scop lucrativ, de utilitate publică poate primi în folosinţă gratuită, pe 

termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 

(5) Dobândirea mijloacelor financiare şi materiale ale federaţiei, precum şi administrarea acestora se fac în 

condiţiile legii. 
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(6) F.R.O. dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut şi poate elibera 

titluri de credit cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului său de 

activitate. 

(7) F.R. O. poate greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, 

prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea M.T.S. 

(8) F.R. O. se supune verificărilor financiare potrivit legii şi statutului propriu. 
 

Articolul 55 

(1) F.R.O. deţine exclusivitatea: 

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în echipament de 

concurs şi de reprezentare, când aceştia participă la competiţii în numele F.R.O. 

b) dreptului de folosinţă asupra siglei /emblemei proprii precum şi asupra denumirii competiţiei pe care o 

organizează. 

c) drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate la competiţiile pe care le organizează sau 

la care participă, după caz. 

(2) Drepturile menţionate la alin. (1) pot fi cesionate de F.R.O. în condiţiile legii. 
 

Articolul 56 
 

(1) Pentru fiecare ediţie a Campionatelor Mondiale, a Cupelor Mondiale şi a Campionatelor Europene la care 

participă lotul naţional, Consiliul Director aprobă regulamentul lotului naţional în care sunt stipulate 

drepturile precum şi obligaţiile sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni şi specialişti pe de o parte, şi 

F.R.O. pe de altă parte. 

(2) Acceptarea regulamentelor se face prin semnarea acestora de către fiecare sportiv şi tehnician convocat la 

lotul naţional al României. 
 

Articolul 57 

(1) Fiecare membru afiliat la federaţie plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data de 

20 februarie a anului în curs.  

(2) Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de Consiliul Director.  

(3) Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 1 martie a fiecărui an este automat suspendat de 

către Consiliul Director, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în competiţii, precum 

şi a dreptului de reprezentare în organele F.R.O. După plata cotizaţiei cu majorările aferente hotărârii 

Consiliului Director, membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale. 

(4) F.R.O. este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi specifice activităţii de orientare, pentru cluburi, 

sportivi şi oficiali, potrivit Statutului, Regulamentelor şi Normelor aprobate de Adunarea Generală a 

federaţiei. 

 

CAPITOLUL XI 

COMPETIŢII 
 

Articolul 58 

Fiecare membru afiliat la federaţie va respecta strict prevederile Regulamentelor competiţiilor de Orientare, 

elaborat de Consiliul Director, singurul for autorizat să le modifice. 
 

Articolul 59 

(1) F.R.O. este singura în măsură să decidă în legătură cu organizarea competiţiilor oficiale la nivel naţional la 

care participă membrii afiliaţi. 

(2) Consiliul Director adoptă Regulamentele care stabilesc condiţiile de participare şi organizare a competiţiilor 

F.R.O. 

(3) Membrii afiliaţi se angajează, prin înscrierea la respectivele competiţii să respecte Regulamentele acestora 

precum şi alte decizii ale organelor competente ale F.R.O. 

(4) Adunarea Generală hotărăşte crearea sau reluarea unor competiţii interne, precum şi suprimarea unora dintre 

cele existente. 
 

Articolul 60 
 

(1) Competiţiile internaţionale de Orientare care au loc pe teritoriul României şi nu sunt organizate de F.R.O., 

trebuie autorizate de federaţie. 

(2) F.R.O. este singura în drept să autorizeze înscrierea şi participarea loturilor reprezentative ale României şi 

loturilor de club în competiţiile internaţionale oficiale de Orientare. 
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(3) Membrii afiliaţi ai federaţiei pot contracta şi organiza competiţii internaţionale în România numai cu 

aprobarea F.R.O. Programarea respectivelor competiţii nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a 

Campionatelor Naţionale de Orientare.  
 

CAPITOLUL XII 

AUTORITATEA DISCIPLINARĂ 
 

Articolul 61 

(1) Autoritatea disciplinară în activitatea de orientare se exercită deplin şi legitim, potrivit: 

a) competenţelor date de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările/completările 

ulterioare, Legii nr. 551/2004 pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al F.R.O. şi al 

tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de sport Orientare de către M.T.S. 

b) Statutelor şi Regulamentelor F.R.O., Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Asociaţiilor Judeţene şi a 

Municipiului Bucureşti de Orientare. 

(2) Puterea disciplinară dă titularilor legitimi, menţionaţi la alin. (1), litera b) de mai sus, facultatea de a 

investiga, şi după caz, de a sancţiona persoanele şi instituţiile în culpă. 

(3) Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:  

a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător activităţii de Orientare, gradat, în funcţie de gravitatea 

faptelor; 

b) diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru 

aceeaşi faptă, interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în 

cauză şi nesancţionate la timpul potrivit; 

c) competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii; 

d) garantarea dreptului la apărare asigurând căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate; 
 

CAPITOLUL XIII 

SANCŢIUNI DISCIPLINARE 
 

Articolul 62 

Comportamentul nesportiv, încălcările Regulamentului competiţiilor de Orientare, nerespectarea Statutului, 

Regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor F.R.O. de către membrii afiliaţi şi membrii acestora, precum şi de către 

oficiali sunt sancţionate în plan disciplinar. 

Articolul 63 

(1) Sancţiunile aplicabile membrilor afiliaţi sunt:  

a) avertisment; 

b) penalitate; 

c) anularea rezultatelor obţinute de sportivi la competiţii; 

d) reorganizarea competiţiilor; 

e) excluderea din competiţiile în curs şi /sau viitoare. 

f) suspendarea temporară din activitatea competiţională internă şi/sau internaţională după caz; 

g) suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit art. 69 din prezentul Statut;  

h) excluderea din federaţie, în conformitate cu art. 70 din prezentul Statul;  

(2) Sancţiunile aplicabile persoanelor fizice sunt: 

a) avertisment; 

b) penalitate; 

c) suspendarea pentru participarea la un anumit număr de competiţii sau pentru o perioadă determinată sau 

nedeterminată, după caz; 

d) suspendarea din funcţia deţinută în activitatea de orientare pe o perioadă determinată sau nedeterminată; 

e) excluderea din activitatea de orientare şi competiţională, după caz; 

(3) Sancţiunile pot fi cumulate şi legate între ele. 

(4) In aplicarea sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, referitor la dopaj, se vor respecta 

prevederile Legii 227/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale reglementărilor 

internaţionale în domeniu. 
 

Articolul 64 

         Competenţa soluţionării abaterilor disciplinare şi sancţionării celor în cauză revine: 

a) în prima instanţă, Juriului de concurs, Comisiei de Disciplină a F.R.O.; 

b) Comisia de Apel al F.R.O. decide pentru apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă; 
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Articolul 65 

Deciziile pronunţate în materie disciplinară de ultimă instanţă a F.R.O., pot fi atacate la Comisia Naţională 

de Disciplină Sportivă, în condiţiile Legii nr. 551/2004. 
 

CAPITOLUL XIV 

LITIGII 
 

Articolul 66 

(1) Membrii afiliaţi ai federaţiei şi membrii lor trebuie să supună oricare din aceste litigii jurisdicţiei federaţiei, 

menţionată la art. 64 din prezentul Statut, sau unei Comisii de Arbitraj stabilită de comun acord. 

(2) În cazul în care părţile aflate în litigiu nu pot cădea de acord asupra competenţei Comisiei de Arbitraj, 

Consiliul Director are dreptul să ia o decizie. Această decizie este definitivă şi obligatorie. 

(3) Membrii afiliaţi şi membrii acestora trebuie să respecte cu stricteţe deciziile luate de organele de jurisdicţie 

ale federaţiei, Comisiei de Arbitraj sau de Adunarea Generală, ca ultimă instanţă de apel. 

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) - (3) de mai sus se sancţionează potrivit art. 70, alin. (1), lit. a) din 

prezentul Statut. 
 

CAPITOLUL XV 

RETRAGEREA DIN FEDERAŢIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AFILIAT, 

SUSPENDAREA ŞI EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIAŢI 
 

Articolul 67 

(1) Retragerea unui membru afiliat la F.R.O. trebuie transmisa prin scrisoare recomandata in cel mult 15 zile de la 

hotărârea de retragere aprobata de Adunarea Generala a acestuia. 

(2) Retragerea unui membru afiliat din F.R.O. se aprobă de către Consiliul Director, care informează Adunarea 

Generală la proxima sa întrunire. 

(3) O cerere de retragere nu poate fi acceptată decât dacă membrul afiliat respectiv s-a achitat de toate obligaţiile 

financiare faţă de federaţie şi ceilalţi membri ai acesteia. 

(4) Un membru afiliat a  cărei retragere a fost acceptată îşi pierde calitatea de membru al F.R.O. şi toate drepturile 

conferite de aceasta. 
 

Articolul 68 

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu 

prevederile statutului propriu. 

(2) Membrul afiliat dizolvat are obligaţia să transmită Consiliului Director al F.R.O., prin scrisoare recomandată, 

hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la 

adoptarea acesteia. 

(3) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde automat calitatea de membru al F.R.O. 

(4) Consiliul Director va informa Adunarea Generală a F.R.O., la proxima sa întrunire, dizolvarea membrului 

afiliat respectiv. 
 

Articolul 69 

(1) Dacă un membru afiliat încalcă în mod grav şi repetat Statutul, Regulamentele, hotărârile şi deciziile F.R.O., 

Consiliul Director poate să-i suspende drepturile, cu efect imediat. Suspendarea nu poate dura decât cel mult 

până la proxima Adunare Generală, care poate hotărî prelungirea acesteia sau excluderea membrului 

respectiv din federaţie. Nu intră în această prevedere cazul menţionat la art. 57, alin. (3) din prezentul Statut. 

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

Articolul 70 

(1) Un membru afiliat poate fi exclus din federaţie pentru: 

a) încălcarea gravă a Statutului, Regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor federaţiei; 

b) ultragii grave la adresa F.R.O. sau la adresa oricărui membru afiliat la federaţie; 

c) neîndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de federaţie timp de un an; 

d) pierderea calităţii de membru afiliat la F.R.O. 

(2) Pentru motivele menţionate la alin. (1), Consiliul Director poate adopta măsura de excludere a membrului 

afiliat în cauză, pe care trebuie să o supună aprobării Adunării Generale a F.R.O. 

(3) Excluderea unui membru afiliat al F.R.O. se pronunţă cu  ½ + 1 din voturile exprimate de delegaţii cu drept 

de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă. 

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile financiare faţă de federaţie până la pierderea calităţii 

de membru. 

(5) Membrii afiliaţi ai F.R.O., care îşi pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al  

         F. R.O. 
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Articolul 71 

(1) Pentru abateri grave, oficialii pot fi excluşi din activitatea de Orientare de către Consiliul Director al F.R.O. 

(2) Excluderea unui oficial se poate pronunţa numai cu 2/3 din voturile tuturor membrilor Consiliului Director. 
 

CAPITOLUL XVI 

SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL M.T.S. 
 

Articolul 72 

(1) M.T.S. exercită supravegherea şi controlul asupra tuturor structurilor sportive, persoane juridice de drept public 

sau privat, din activitatea de Orientare, potrivit reglementărilor Legii nr. 69/2000, cu modificările/completările 

ulterioare, şi a regulamentului de aplicare al acesteia. 

(2) Supravegherea şi controlul structurilor sportive din activitatea de Orientare de drept public se realizează în 

colaborare cu Organele Administraţiei Publice Centrale sau Locale în subordinea cărora se află. 
 

Articolul 73 

Acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de către F.R.O., prin delegare pentru cluburile de 

Orientare, pentru Asociaţiile Judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti de Orientare conform Legii 69/2000, art.49, 

alin (2) cu modificările/completările ulterioare. 

Conform prevederilor art. 50 din Legea 69/2000, cu modificările/completările ulterioare supravegherea şi 

controlul M.T.S. nu pot substitui controlul propriu instituit de F.R.O., Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului 

Bucureşti de Orientare, precum şi de asociaţiile şi cluburile sportive cu secţii de Orientare potrivit statutelor şi 

regulamentelor proprii.  

Controlul financiar intern al structurilor sportive mai sus menţionate revine exclusiv cenzorului potrivit 

competenţelor stabilite în statutele şi regulamentele acestora. 

 

Articolul 74 

M.T.S. numeşte delegaţi în cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publică 

cu care a încheiat contracte de finanţare pe bază de programe.  

1) Delegatul M.T.S. are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin 

actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu M.T.S., legilor ordinii publice şi siguranţei 

naţionale. 

2) Delegatul M.T.S. participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare. 

3) Delegatul M.T.S. poate executa şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al Ministrului. 

 

CAPITOLUL XVII 

COMBATEREA VIOLENŢEI ŞI A DOPAJULUI 
 

Articolul 75 

(1) Întreaga activitate de Orientare se va desfăşura pe baza principiului fair-play-ului şi a toleranţei în sport. 

(2) Formarea şi modelarea tuturor categoriilor de iubitori şi practicanţi ai Orientării în spiritul de toleranţă şi 

fair-play. 

(3) Conştientizarea tuturor celor implicaţi în activitatea de Orientare indiferent de sex, apartenenţă politică, 

religie, cu privire la valorile universale promovate prin fair-play şi toleranţă în sport. 
 

Articolul 76 

(1) Se interzice utilizarea substanţelor şi metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial 

capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor. Membrii afiliaţi vor insera în 

Statutele lor dispoziţii referitoare la interzicerea utilizării substanţelor şi metodelor care sporesc artificial 

performanţele sportive. 

(2) F.R.O. va elabora reglementări proprii privind măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii 

substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, în conformitate cu reglementările stabilite pe plan 

naţional şi cu Codul Anti-Doping al IOF. 

(3) Sportivii legitimaţi sunt obligaţi să se supună controlului doping. Controlul doping se efectuează conform 

reglementărilor FRO şi ale IOF, precum şi legislaţiei interne în materie (Legea nr. 227/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare). Orice alte măsuri care contravin acestor reglementări sunt nule de 

drept. 

(4) Sancţiunile vor fi în concordanţă cu reglementările IOF şi legislaţia internă. 

(5) FRO în desfăşurarea activităţii sale, respectă obligaţiile şi exercită drepturile prevăzute de Legea nr.  

227/2006, privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările şi completările ulterioare,   

precum şi orice alte drepturi şi obligaţii ce îi revin potrivit legislaţiei în vigoare în domeniul dopajului în     

sport. 
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(6) Preşedintele federaţiei poate solicita Agenţiei Naţionale Anti-Doping, efectuarea de control doping pentru 

sportivii din cluburile afiliate. 
              

 

CAPITOLUL XVIII 

DIZOLVAREA FEDERAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI 
 

Articolul 77 

(1) Dizolvarea F.R.O. poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală convocată şi făcută cunoscută conform 

prevederilor prezentului Statut. 

(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi, prezenţi şi absenţi. 

(3) O cerere de dizolvare nu poate fi admisă ca cerere de urgenţă sau ca cerere de modificare sau de completare a 

unei alte cereri. 

(4) Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului, de asemenea cu votul 

a minimum 2/3 din totalul membrilor afiliaţi. Fără o asemenea decizie dizolvarea nu are efect. 

(5) În situaţia dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărţit, în nici un caz, între membrii F.R .O. 

(6) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei 

alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei 

persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată. 
 

 
 

 

 

 

CAPITOLUL XIX 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Articolul 78 

(1)     Consiliul Director al F.R.O. decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul statut, corespunzător 

dispoziţiilor     în materie ale I.O.F. Dacă aceste dispoziţii nu există Consiliul Director va decide conform 

regulilor de drept. 

(3)     Deciziile Consiliului Director sunt definitive. 

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

Articolul 79 

(1) F.R.O. în actuala formă juridică este continuatoarea de drept a celei înfiinţate în data de 05.02.1990, care a 

funcţionat în subordinea M.T.S. 

(2) Prevederile prezentului Statut se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare. 

(3) Orice modificare/completare a prezentului Statut se va opera prin act adiţional autentificat, în condiţiile 

legii şi prevederilor prezentului Statut.  

 
 

CAPITOLUL XX 

INTRAREA ÎN VIGOARE A STATUTULUI 
 

Articolul 80 

(1) Modificările şi completările prezentului Statut au fost adoptate de Adunarea Generală a Federaţiei Române 

de Orientare din data de 22.04.2017 desfăşurată la Bucureşti. 

(2) Prezentul Statut intră în vigoare cu data rămânerii definitive şi irevocabile a Hotărârii pronunţate de Instanţa 

judecătorească, autorizată conform legii. 

(3) Prevederile prezentului statut referitoare la modificarea structurii organizatorice a FRO precizată la art. 42, 

al.(1) intră în vigoare începând cu anul 2018. 

     


