FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER
STATUT
Modificat prin Hotararea AG a FRS din 24.03.2012 si
Incheierea nr.6/PJ din 5.10.2012 a Tribunalului Bucuresti Sectia a V-a Civila

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 MEMBRII FONDATORI
 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN
ROMÂNIA ( BUCUREŞTI ) – CIS nr. B/A2/ 00125/2004 reprezentat prin dl. Dragoş COZMACIUC, domiciliat în Bld.
Mircea Vodă nr.40, bl. M11, sc.1, ap. 16, legitimat cu C.I. seria RD
nr. 040571, CNP 1640923330764
 CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN CLUJ – CIS nr. CJ/A2/
00240/2005 – reprezentat prin dna. Iulia Gabriela GROZA,
domiciliată în Zalau, jud. Salaj, str. Drumul Sarii, nr. 74, legitimat cu
C.I. seria SX nr. 14337, CNP 2880930314008
 CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN PIATRA-NEAMŢ –
CIS nr. NT/A2/00241/2005 – reprezentat prin dl. Liviu Constantin
AMARINEI , domicilat în Piatra Neamt, jud. Neamt, str.
Independentei, nr. 7, bl. F23, sc. C, ap. 37, legitimat cu C.I. seria NT
nr. 239040, CNP 1850506270051
 CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN IAŞI – CIS nr.
IS/A2/00279/2005 – reprezentat prin dl. Ioan CALCIU, domiciliat în
Bucuresti, sector 1, str. Banu Antonache, nr. 52-60, legitimat cu BI
seria BX, nr. 009927 – CNP 149031340881
 CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN CONSTANŢA – CIS nr.
CT/A2/00280/2005, reprezentat prin dl. Bogdan Theodor GHIGA,
domiciliat în Bucuresti, sector 1, Bld. Nicolae Balcescu, nr. 35, et. 6,
ap. 13, legitimat cu C.I. seria RD, nr. 307671, CNP 1750507421536
 CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN PITEŞTI – CIS nr.
AG/A2/00289/2005, reprezentat prin dl. Liviu Nicuşor MACARIE,
domiciliat în Pitesti, jud. Arges, str. Tudor Vladimirescu, bl. D1A,
sc. C, ap.11, et. 3, legitimat cu C.I seria AS, nr. 037027, CNP
1650617034971
 CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN TIMIŞOARA – CIS nr.
TM/A2/00309/2005, reprezentat prin dl. Radu MIRONOVICI,
domiciliat în Craiova, jud. Dolj, str. A.I. Cuza, bl. M 18 D, ap.1,
Craiova, legitimat cu BI seria GX, nr. 728404, CNP 1460825163241

 CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN FĂLTICENI – CIS nr.
SV/A2/00310/2005, reprezentat prin Corneliu Florin MONORANU,
domiciliat în Falticeni, jud. Suceava, str. Anton Holban, nr. 5,
legitimat cu CI seria SV, nr. 395381, CNP 1610406330769
 CLUBUL SPORTIV DE SNOOKER DIN BUCUREŞTI – CIS
nr.B/A2/00311/2005, reprezentat prin dl. Cristian Ioan CHIRCU,
domiciliat în Bucuresti, sector 2, str. Jean Louis Calderon, nr. 20,
legitimat cu CI seria RD, nr. 404063, CNP 179224410145
 CLUBUL SPORTIV ARISTOCRAT BUCUREŞTI – CIS nr.
B/A2/00305/2005 reprezentat prin dl. Nicuşor Laurenţiu NICOLAE,
domiciliat în Bucuresti, sector 2, Şos. Pantelimon, nr.285A, bl.11A,
sc.1,ap.37,legitimat cu CI seria RX, nr. 163591, CNP 1821019420046
În conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu Legea
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, modificată şi completată prin Legea
nr. 472/2004, cu Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legea educaţiei fizice
şi sportului nr.69/2000 şi cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele
fizice şi persoanele juridice, în urma voinţei liber exprimate, am hotărât să
constituim FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER astfel:
Art. 2 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER este o structură sportivă de
interes naţional, persoană juridică de drept privat, de utilitate, publică,
autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.
Art. 3 DENUMIREA structurii sportive este FEDERAŢIA ROMÂNĂ
DE SNOOKER, conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 37127
din 21.10.2005 emisă de Ministerul Justiţiei.
Art.4 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER urmăreşte desfăşurarea unor
activităţi de interes general pentru dezvoltarea şi afirmarea snooker-ului si
biliardu-lui (english billiard) pe plan local, naţional şi internaţional.
Art.5.1. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER este constituită prin
asocierea, în condiţiile legii a cluburilor sportive ce practică snooker-ul şi a
sociaţiilor judeţene de snooker şi cea a Municipiului Bucureşti.
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5.2. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER va face toate
demersurile pentru obţinerea personalităţii juridice şi înscrierea în Registrul
Sportiv.
Art.6 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER este singura structură
autorizată să organizeze şi să controleze activitatea sportivă de snooker din
România.
Art.7 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER organizează sau tutelează
competiţiile oficiale de snooker cu caracter naţional şi cele cu caracter
internaţional care au loc pe teritoriul României.
Art.8 SEDIUL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER este în strada
Intrarea Grânarului nr. 8, Bucureşti, sector 2
Art.9 DURATA DE FUNCŢIONARE A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE
SNOOKER este nelimitată.
Art. 10 PATRIMONIUL iniţial este 1000 RON alcătuit din aportul în
bani al asociaţilor.

CAPITOLUL 2
SCOP ŞI OBIECTIVE
Art.11 SCOPUL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER rezidă în
conducerea, organizarea şi controlul practicării snooker-ului si biliard-ului
(english billiard), popularizarea şi promovarea unor obiective privind
extinderea practicării snooker-ului si biliardului (english billiard) , aplicarea
unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţii în vederea
dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate de prestigiu
pe plan intern şi internaţional.
Art. 12 OBIECTIVELE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER sunt :
a) organizarea sistemului competiţional intern
b) organizarea sau tutelarea competiţiilor oficiale cu caracter
internaţional care au loc pe teritoriul României cu avizul Agenţiei
Naţionale pentru Sport
c) reprezentarea României la competiţiile sportive şi în organismele
internaţionale la care este afiliată
d) dezvoltarea bazei materiale de interes naţional destinate snooker-ului
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e) colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Sport şi cu / sau instituţiile
abilitate pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul
snooker-ului
f) întreprinderea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei,
precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în
activitatea sportivă
g) promovarea măsurilor de prevenire şi control al folosirii substanţelor
interzise şi al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în
mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice
rezultatele competiţiilor sportive
h) sa ia toate masurile necesare privind prevenirea si combaterea
violentei in sport conform ordonantei nr.11/2006 cu completarile
ulterioare.

CAPITOLUL 3
ATRIBUŢII
Art. 13 În realizarea scopului şi obiectivelor sale, FEDERAŢIA ROMÂNĂ
DE SNOOKER îndeplineşte următoarele atribuţii :
a) organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel
naţional, în baza normelor şi regulamentelor proprii
b) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor privind
formarea, perfecţionarea, clasificarea şi promovarea acestora, pe baza
unui regulament propriu de funcţionare
c) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a
sportivilor de performanţă români din cadrul reprezentativelor
naţionale la competiţiile internaţionale
d) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de prezenta lege şi
potrivit statutelor şi regulamentelor proprii
e) întocmeşte calendarul naţional şi regulamentele campionatelor şi
concursurilor naţionale la toate categoriile, precum şi calendarul
internaţional la care participă
f) îndrumă, controlează şi sprijină din punct de vedere metodic, tehnic şi
organizatoric cluburile sportive de snooker, asociaţiile judeţene de
snooker şi cea a municipiului Bucureşti
g) elaborează sistemul de informare şi documentare, organizează
consfătuiri, cursuri şi stragii de perfecţionare a antrenorilor în
colaborare cu instituţiile abilitate
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h) organizează procesul de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare
continuă a sportivilor în concordanţă cu cerinţele necesare obţinerii de
rezultate pe plan internaţional
i) urmăreşte promovarea tehnicienilor români în organismele
internaţionale, participă la seminarii, conferinţe şi congrese
internaţionale ale forurilor de specialitate la care este afiliată
j) administrează şi gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu
dispoziţiile legale
k) sprijină înfiinţarea noilor cluburi de snooker, afiliază cluburile
sportive de snooker, în condiţiile legii efectuează legitimarea şi
transferul sportivilor
l) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi penalităţilor
m) elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale regulamente, norme
tehnice financiare, numai pentru venituri proprii, alte norme specifice
cu caracter general obligatoriu pentru activitatea de snooker sau
pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute
n) exercită autoritatea disciplinară pe fond şi în apel, conform Legii
551/2004, Comisia Naţională de Disciplină Sportivă urmând a
exercita recursul asupra hotărârii acesteia
o) valorificarea de materiale sportive specifice snooker-ului
p) elaborarea şi editarea de publicaţii proprii privind activitatea de
snooker, producerea şi valorificarea materialelor tehnice şi publicitare
legate de domeniul său de activitate ( casete video, compact discuri,
reviste cărţi, pliante, calendare, agende, tricouri etc. )

CAPITOLUL 4
AFILIEREA SPORTIVĂ
Art.14 Pentru a putea participa la activităţile şi competiţiile sportive oficiale
la nivel naţional, structurile sportive recunoscute şi înregistrate la Registrul
Sportiv sunt supuse procedurii de afiliere la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
SNOOKER.
Art. 15 Afilierea sportivă se face pe baza procedurilor prevăzute în Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Hotărârii de Guvern nr . 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000.
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Art. 16.1 Afilierea sportivă este organizată de FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
SNOOKER şi se realizează pe bază de cerere tip adresată federaţiei.
16.2 Cererea conţine sub sancţiunea nulităţii :
- numărul de identificare
- certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii
- denumirea structurii sportive
-sediul
-organele de conducere şi administrare
-culorile clubului
-data, semnătura, ştampila
Art. 17 La cererea prevăzută la art. 16 se anexează următoarele înscrisuri
doveditoare :
-actul constitutiv şi statutul autentificate
- copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de
acordare a personalităţii juridice
- copie legalizată după certificatul de identitate sportivă
- copie după certificatul de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor şi
fundaţiilor
- copie legalizată după certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului,
în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni
- dovada sediului
- dovada patrimoniului
Art. 18 Cluburile sportive de drept public vor anexa la cererea prevăzută la
art. 16 următoarele înscrisuri :
- actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate
- actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare
- dovada sediului
- dovada patrimoniului
Art. 19 În situaţia îndeplinirii condiţiilor statutare, Biroul Federal hotărăşte
afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei Adunări Generale,
care decide afilierea definitivă, în urma căreia structura sportivă devine
membră a FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER .
Art. 20 Afilierea la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER implică
cunoaşterea, însuşirea şi respectaera statutului federaţiei şi tuturor normelor
şi regulamentelor acesteia.
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20.1 afilierea provizorie da dreptul membrilor de participare la actiunile
Federatiei, fara drept de vot,
20.2 afilierea definitiva acorda drepturi depline membrilor dupa aprobarea
Adunarii Generele.

CAPITOLUL 5
MEMBRI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art. 21 Membrii FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER sunt structurile
sportive, cu personalitate juridică, care deţin certificatul de identitate
sportivă şi care au primit avizul de afiliere din partea Adunării Generale a
federaţiei.
Art. 22 Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot afilia la
Asociaţiile Judeţene de Snooker şi a Municipiului Bucureşti, legal
constituite şi afiliate la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER .
Art. 23 Calitatea de membru se dobândeşte prin efectul afilierii.
Art. 24 Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii :
a) retragere din federaţie
b) desfiinţare /dizolvare a membrului afiliat
c) excluderea membrului afiliat
d) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, în condiţiile legii
e) dizolvarea FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER
Art. 25.1 Orice membru care doreşte să se retragă din FEDERAŢIA
ROMÂNĂ DE SNOOKER va trimite o comunicare scrisă secretariatului
general al federaţiei .
25.2 Calitatea sa de membru va înceta imediat, dar nu i se vor restitui
taxele de membru plătite şi nici celelalte cotizaţii.
Art. 26 Biroul federal are puterea de a propune Adunarii Generale
excluderea unui membru pentru violarea gravă a statutului sau
regulamentelor FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER .
Art. 27 DREPTURILE membrilor :
- să exercite competenţele care le sunt conferite de statutul, normele,
regulamentele şi hotărârile federaţie
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- să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele
proprii, în limitele lor de competenţă şi fără a încălca autoritatea
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER
- să aibă reprezentanţi şi să participe în Adunarea Generală a FEDERAŢIEI
ROMÂNE DE SNOOKER, să-şi exercite dreptul de vot, să fie aleşi în
organele federaţiei
- să prezinte propuneri Biroului Federal şi Adunării Generale, să iniţieze
proiecte şi să participe activ la elaborarea hotărârilor
- să beneficieze de condiţii de pregătire pentru valorificarea aptitudinilor
sportivilor de performanţă si de posibilitatea ca aceştia să fie selecţionaţi în
loturile pentru competiţii internaţionale
- să poata primi, în funcţie de contribuţii, realizări, rezultate deosebite,
diferite distincţii, titluri, diplome, premii, recompense în condiţiile legii
- să poata face parte din comisiile şi colegiile FEDERAŢIEI ROMÂNE DE
SNOOKER, în condiţiile ce decurg din statut şi regulamente, în funcţie de
calitatea şi atribuţiile ce le revin
- să poata sa participe la competiţiile oficiale naţionale organizate de
federaţie, precum şi la competiţiile internaţionale
- să fie informaţi asupra activităţii federaţiei
Art. 28 OBLIGAŢIILE membrilor :
- să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile statutului, normelor,
regulamentelor, hotărârile şi deciziile Adunării Generale şi Biroului federal,
comisiilor şi colegiilor FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER, precum şi
statutele şi regulamentele federaţiilor internaţionale de specialitate
- să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul federaţiei
- să acţioneze permanent, activ şi concret pentru realizarea planurilor şi
programelor de dezvoltare şi afirmare a snooker-ului
- să reprezinte cu demnitate snooker-ul pe plan internaţional şi să contribuie
la obţinerea unor rezultate de prestigiu la competiţiile internaţionale la care
iau parte
să acţioneze pntru prevenirea actelor de violenţă în sport, pentru
promovarea fair-play-ului şi a unui comportament civilizat
- să nu admită şi să combată folosirea substanţelor dopante, menite să
mărească artificial capacitatea fizică a sportivilor
- să se supună verificării şi controlului conform statutului şi regulamentelor
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER
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- să solicite Federatiei Romane de Snooker avizele şi aprobările necesare
pentru organizarea în ţară sau participarea la competiţiile internaţionale,
precum şi pentru alte acţiuni menţionate în regulamente
- să-şi achite integral, la termenele stabilite, taxele şi cotizaţiile faţă de
federaţie
CAPITOLUL 6
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
ALE FEDERAŢIEI
Art. 29 Organele de conducere, administrare şi control ale federaţiei sunt :
A. ADUNAREA GENERALĂ
B. BIROUL FEDERAL
C. COMITETUL EXECUTIV
D. COMISIA DE CENZORI
E. COMISIA DE APEL
Art. 30.1 ADUNAREA GENERALĂ este forul de conducere al federaţiei
şi este alcătuită din totalitatea membrilor federaţiei.
30.2
Norma de reprezentare este de câte un delegat cu drept de vot
din partea fiecărei structuri afiliate.
Art. 31.1 Numele delegaţilor trebuie comunicate FEDERAŢIEI ROMÂNE
DE SNOOKER cu minimum 3 (trei ) zile înainte de data desfăşurării
Adunării Generale.
31.2 Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu mandat
scris şi ştampilat emis de structura sportivă afiliată şi cu actul de identitate.
Art. 32.1 Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se face înaintea
începerii Adunării Generale pe baza delegaţiilor scrise şi semnate de
strucurile sportive care i-au desemnat.
32.2 Numai delegaţii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea decide
asupra chestiunilor supuse la vot.
32.3 Votul prin corespondenţă sau reprezentare nu este admis.
Art. 33 La şedinţele Adunării Generale pot participa, pe lângă membrii cu
drept de vot, şi membrii de onoare, membri susţinători, sponsori, invitaţi, toţi
fără drept de vot.
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Art. 34 Pe timpul mandatului lor, membrii Biroului federal nu vor
putea reprezenta ca delegaţi clubul din care fac parte si nici nu au drept de
vot in Adunarea Generala.
Art. 35 Competenţele Adunării Generale sunt :
a) adoptă statutul FEDERAŢIEI
ROMÂNE
DE SNOOKER şi
modificările ulterioare aduse acestuia, cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare
b) alege Biroul federal, Comisia de cenzori si de Apel
c) analizează activitatea fedraţiei şi a organismelor sale în perioada
dintre două Adunări Generale
d) stabileşte strategia naţională de dezvoltare a snooker-ului, obiective şi
programe în concordanţă cu strategia Agenţiei Naţionale pentru Sport
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil
f) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei
g) aprobă, la propunerea Biroului federal, sistemul competiţional
naţional si Calendarul Intern si International.
h) aprobă propunerile de afiliere, radiere, excludere şi scoatere din
evidenţă a membrilor federaţiei
i) aprobă dizolvarea şi lichidarea federaţiei
Art. 36 Adunarea Generală poate fi :
- Adunarea Generală Ordinară
- Adunarea Generală Extraordinară
- Adunarea Generală de alegeri
Art. 37 Adunarea Generală
primul trimestru al anului.

Ordinară se întruneşte o dată pe an, în

Art. 38 Convocarea Adunării Generale Ordinare se face prin site-ul
oficial al F.R.Snooker, fax sau email, de către Biroul federal, cu cel puţin 30
(treizeci ) de zile înainte de data desfăşurării acesteia şi va cuprinde data, ora
şi locul de desfăşurare, precum şi ordinea de zi, menţionându-se explicit
problemele ce urmează a fi dezbătute.
Art. 39 Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea şi/sau
completarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al
acestora.
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Art. 40 Pot fi introduse propuneri în Adunarea Generală de către membrii
afiliaţi, cu condiţia de a fi înaintate federaţiei cu cel puţin 20 (douăzeci ) de
zile înainte de adunare.
Art. 41.1 Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a
jumatate +1 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi să participe la
aceasta.
41.2 În ipoteza în care nu există cvorumul statutar, se va convoca o
nouă Adunare Generală în termen de maximum 30 de zile, ea desfăşurânduse indiferent de numărul de participanţi.
Art. 42 Hotărârile Adunării Generale se iau, în mod valabil, cu majoritate
simplă ( 50% +1 din voturi ) a membrilor prezenţi cu drept de vot, cu
următoarele excepţii :
a) o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi cu drept de
vot pentru modificări şi completări la statut, precum şi pentru excluderea
membrilor afiliaţi
b) o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de
vot, (prezenţi şi absenţi ) pentru schimbarea scopului şi dizolvarea federaţiei
Art. 43 Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este
nevoie, pentru situaţii extraordinare, la convocarea Biroului federal, prin
hotărârea a 50% +1 din membrii săi, sau ca urmare a solicitării scrise şi
semnate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor afiliaţi, şi anume :
a) se impune schimbarea statutului
b) este în pericol existenţa federaţiei
c) este solicitată de Agenţia Naţională pentru Sport
Art. 44 Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de 15
( cincisprezece ) zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia.
Art. 45 Adunarea Generală de alegeri a organelor de conducere şi control
are loc o dată la 4 ( patru ) ani şi este convocată de Biroul federal cu 45
( patruzeci şi cinci ) de zile înainte de data desfăşurării acesteia.
Art. 46.1 Propunerile nominale pentru funcţiile eligibile se vor depune la
sediul federaţiei cu minimum 15 ( cincisprezece ) zile înaintea desfăşurării
Adunării Generale de Alegeri.
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46.2 O persoană poate candida pentru mai multe funcţii dar nu poate fi
aleasă decât într-o singură funcţie în organele de conducere ale federaţiei.
Art. 47 Alegerile au loc prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o
singură funcţie există un singur candidat, alegerea se poate face şi prin vot
deschis.
Art. 48.1 Distribuirea şi numărarea buletinelor se face de către comisia de
validare .
48.2 Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de
preşedintele comisiei de de validare înainte de numărarea voturilor. Dacă
numărul buletinelor returnate este egal sau mai mic decât numărul
buletinelor eliberate votul este validat ; în caz contrar, votul va fi anulat şi se
va proceda la o altă votare.
48.3 Pentru stabilirea rezultatului votării se vor lua în calcul numai
buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate sau anulate nu vor fi
luate în calcul.
Art. 49 Funcţiile supuse votului Adunării Generale sunt :
A.1. PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER este
desemnat prin vot secret de către Adunarea Generală Ordinară de Alegeri şi
are un mandat de 4 (patru) ani. Preşedintele federaţiei poate fi reales pentru
un nou mandat de patru ani, la urmatoarea Adunare Generala de Alegeri.
2. Pentru alegerea preşedintelui federaţiei, membrii asociaţi vor depune
propuneri nominale la secretariatul federaţiei cu cel puţin 15 (cincisprezece)
zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală Ordinară de
Alegeri .
3. Propunerile pentru funcţia de preşedinte trebuie să fie însoţite de :
- programe scrise ale fiecărui candidat privind obiectivele pe care doreşte să
le realizeze pe perioada mandatului
- curriculum vitae
- scrisoare de intenţie
- cazier judiciar
- diplomă de licenţă
- experienţă de minimum 3 ani în activitatea de snooker şi într-o funcţie de
conducere
4. Condiţii de înscriere :
- candidatul să aibă cetăţenia română
- să nu fi suferit vreo condamnare penală
- să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
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5. Pentru alegerea preşedintelui este necesară obţinerea majorităţii
simple (1/2+1) a voturilor exprimate. În cazul în care nici unul dintre
candidaţi nu obţine numărul necesar de voturi, scrutinul se va repeta,
câştigând candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
6. În cazul în care există o singură propunere pentru funcţia ade
preşedinte al federaţiei şi în urma primului tur de scrutin acesta nu a obţinut
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate şi validate, se va convoca o
alta Adunare Generala de Alegeri.
7. Dacă preşedintele federaţiei îşi încetează activitatea sau nu îşi poate
exercita atribuţiile, vicepreşedintele, le va prelua până la Adunarea Generală
următoare. În această ipoteză Adunarea Generală va alege un nou preşedinte
conform prezentului statut.
B.1. VICEPREŞEDINTELE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SNOOKER va
fi desemnat prin vot secret de către Adunarea Generală. Pentru a putea fi
ales trebuie întrunite minimum jumătate +unu din sufragii. Mandatul
acestuia este de 4 (patru) ani şi nu poate fi reînnoit, decât o singură dată,
pentru un nou mandat de patru ani.
2. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de înscriere prevăzute la
punctul A4 din prezentul statut şi să prezinte :
- curriculum vitae
- scrisoare de intenţie
- cazier judiciar
- diplomă de licenţă
3. Daca vicepresedintele federatiei isi inceteaza activitatea sau nu isi
poate exercita atributiile, neimplicandu-se in activitatea federatiei, Biroul
Federal va propune Adunarii Generale demiterea sa iar Adunarea Generala,
la prima sedinta, va decide prin vot alegerea unui nou vicepresedinte.
C.1. MEMBRII BIROULUI FEDERAL sunt în număr de 7 (şapte) astfel :
- preşedinte ( preşedintele federaţiei )
- vicepreşedinte
- trei membri desemnaţi prin statut ( secretarul general al federaţiei, un
antrenor federal şi trezorierul )
- 2 (doi) membri aleşi în Adunarea Generală de alegeri, din care un membru
responsabil cu relaţia cu masmedia , un membru consilier juridic
2. În cazul în care pentru ocuparea ultimului loc de membru al Biroului
Federal sunt doi sau mai mulţi candidaţi cu un număr egal de voturi obţinute,
se va organiza un nou tur de scrutin numai pentru aceştia.
3. În cazul în care în perioada dintre două Adunări Generale de alegeri,
Biroul Federal se descompletează, Adunarea Generală ordinară imediat
următoare va alege membrii necesari în limita locurilor vacante la
propunerea Biroului Federal.
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Art. 50 Adunarea Generală poate acorda prin vot deschis titlul de
Preşedinte de Onoare şi Membru de Onoare unor personae cu activitate
meritorie în snooker.
Art. 51 Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii pentru federaţie şi
pentru membrii săi imediat sau la termenele stabilite.
Art. 52 Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurnă ) la Adunarea
Generală sunt suportate de către membrii afiliaţi.
Art. 53 PREŞEDINTELE este conducătorul federaţiei şi îndeplineşte
următoarele atribuţii :
- organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor
Adunării Generale şi a Biroului Federal, a prevederilor programelor şi
planurilor de activitate aprobate
- asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a statutului şi
regulamentelor federaţiei în întreaga activitate a federaţiei
- prezidează Adunările Generale şi şedinţele biroului Federal
- reprezintă federaţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu forurile similare
din alte ţări, cu federaţia internaţională şi federaţiile naţionale, cu
reprezentanţii europeni şi balcanici, cu persoane fizice române şi străine, cu
respectarea prevederilor prezentului statut, participă sau deleagă
reprezentanţi la congrese şi reuniuni internaţionale
- face parte din Comitetul executiv al Biroului Federal
- menţine relaţia cu Agenţia Naţională pentru Sport , Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român şi cu alte organisme din ţară
- întocmeşte împreună cu vicepreşedintele şi secretarul general tematica
şedinţelor Biroului Federal, pregăteşte şedinţele şi asigură în timp util
elaborarea materialelor de prezentare
- întocmeşte, împreună cu vicepreşedintele şi secretarul general, anual,
raportul de activitate al federaţiei pe care îl prezintă în faţa participanţilor la
Adunarea Generală
- numeşte şi angajează, în condiţiile legii, secretarul general
- negociază, împreună cu secretarul general, contractele individuale de
muncă ale personalului salariat al federaţiei
- numeşte purtătorul de cuvânt al federaţiei
Art. 54 În activitatea de conducere a federaţiei preşedintele este ajutat de
VICEPREŞEDINTE, care exercită pe lângă atribuţiile delegate de preşedinte,
următoarele atribuţii :
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- preia prin împuternicire atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia
- este membru ales al Biroului Federal
- din însărcinarea Biroului Federal coordonează unele acţiuni precum şi
activitatea unor Colegii şi Comisii centrale ale federaţiei
- din însărcinarea Biroului Federal coordonează, îndrumă şi controlează
activitatea asociaţiilor judeţene şi cea a municipiului Bucureşti
- veghează asupra respectării întocmai a statutului şi regulamentelor
federaţiei
Art. 55 SECRETARUL GENERAL al federaţiei nu este supus alegerii de
către Adunarea Generală, el fiind numit în funcţie prin concurs, în condiţiile
legii. Atribuţiile sale sunt :
- derulează relaţiile contractuale cu Agenţia Naţională pentru Sport
- reprezintă federaţia în relaţia cu federaţia internaţională şi cu federaţiile
naţionale ale altor state
- menţine relaţia cu Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român şi cu alte organisme din ţară
- asigură conducerea şi coordonarea activităţii salariaţilor federaţiei pe baza
unui regulament de ordine interioară
- contrasemnează toate documentele federaţiei
- întocmeşte planul de activitate al federaţiei şi urmăreşte îndeplinirea lui şi a
hotărârilor Biroului Federal
- întocmeşte împreună cu preşedintele şi vicepreşedintele tematica şedinţelor
de Birou Federal, pregăteşte şedinţele şi asigură în timp util elaborarea
materialelor de prezentare
- coordonează întocmirea bugetului, a calendarului intern şi internaţional şi
le supune aprobării Biroului federal şi Agenţiei Naţionale pentru Sport
- aprobă programele acţiunilor din calendarul federaţiei, urmărind
respectarea legislaţiei în vigoare
- răspunde direct de relaţiile internaţionale ale federaţei şi soluţionarea
operativă a problemelor ridicate de parteneri
- urmăreşte respectarea şi aplicarea prevederilor statutare şi ale
regulamentelor federaţiei, a regulamentului disciplinar
- coordonează activitatea colegiilor şi comisiilor centrale şi teritoriale
asigurând prin aceasta buna organizare şi desfăşurare a calendarului
competiţional al federaţiei
- pregăteşte împreună cu Colegiile şi comisiile federaţiei şi supune aprobării
Biroului federal propuneri referitoare la :
- programele de activitate
- sarcinile membrilor Biroului Federal
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- calendarul sportiv intern şi internaţional
- bugetul federaţiei
- sportivii, antrenorii, arbitrii, invitaţi la cantonamente, competiţii,
cursuri de instruire, perfecţionare etc.
- competenţa delegaţiilor pentru deplasări în străinătate
- participarea cluburilor sau secţiilor de snooker în competiţii şi turnee
internaţionale
- răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare a antrenorilor şi a
arbitrilor
- analizează propunerile privind componenţa loturilor naţionale şi le
supune aprobării Biroului Federal
- participă la principalele competiţii naţionale, simpozioane
internaţionale, întocmind rapoarte privind participarea sportivilor români la
întrecerile internaţionale, precum şi a tendinţelor şi orientărilor moderne în
practica snooker-ului
- promovează măsuri pentru menţinerea unui climat de ordine
disciplinară şi fair-play, pentru o conduită civilizată a sportivilor şi
oficialilor
- controlează activitatea şi loturile reprezentative şi consiliază colectivele
tehnice în preajma şi în timpul competiţiilor cu obiectiv maxim
- îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de preşedinte sau
vicepreşedinţii federaţiei
Art. 56 BIROUL FEDERAL - Membrii biroului Federal sunt aleşi în
condiţiile prevăzute de art. 49 , lit. C şi exercită următoarele atribuţii :
- aprobă statul de funcţii şi organigrama federaţiei
- asigură aplicarea planurilor şi programelor de activitate şi a hotărârilor
Adunării Generale, precum şi respectarea, de către toţi membrii federaţiei a
statutului şi regulamentelor acesteia
- validează candidaturile pentru funcţiile eligibile din federaţie
- aprobă cu titlu provizoriu afilierea structurilor sportive care au ca
obiect de activitate snooker-ul şi le prezintă spre aprobare Adunării Generale
care hotărăşte afilierea definitivă
- aprobă la propunerea presedintelui, componenţa comisiilor şi colegiilor
centrale ale federaţiei, şi modificările ulterioare în componenţa acestora
- aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi analizează
trimestrial execuţia acestuia
- aprobă transferurile sportivilor în conformitate cu regulamentele
federaţiei
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- intocmeste calendarul competiţional intern şi al acţiunilor
internaţionale si il supune spre aprobare Adunarii Generale
- aprobă regulamentele de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
interne şi măsurile organizatorice pentru desfăşurarea acţiunilor
internaţionale organizate în România
- aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a
sportivilor de performanţă, precum şi sistemul de norme şi cerinţe pentru
toate categoriile de sportivi
- aprobă, în baza propunerilor formulate de Colegiul de antrenori
componenţa loturilor naţionale, structura colectivelor tehnice şi planurile de
pregătire ale loturilor precum şi obiectivele ce trebuie realizate
- aprobă mandatul reprezentanţilor federaţiei în vederea participării la
reuniunile forurilor internaţionale
- analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute în competiţiile
internaţionale cu obiectiv şi concluziile de la reuniune pe baza rapoartelor
prezentate de conducătorii delegaţiilor şi colectivelor tehnice
- propune candidaţii federaţiei pentru a fi aleşi, cooptaţi sau numiţi în
organismele internaţionale
- aprobă, anual, lista arbitrilor de nivel naţional şi propunerile pentru
promovarea arbitrilor internaţionali
- organizează îndrumarea şi controlul activităţii colegiilor şi comisiilor
centrale, precum şi a secţiilor din cluburi şi la nivelul asociaţiilor judeţene de
snooker afiliate, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi
funcţionare al federaţiei
- omologhează materialele folosite în antrenament ( aparaturile ) şi
echipamentele necesare pentru antrenament şi competiţional şi eliberează
periodic avize de funcţionare a sălilor de antrenament pentru snooker, contra
taxelor stabilite de Biroul federal
- convoaca Adunarea Generală a federaţiei, propune ordinea de zi şi
materialele ce urmează să fie prezentate
- propune Adunării Generale acordarea titlului de ,, Preşedinte de
onoare “ al federaţiei
- propune acordarea titlurilor de ,, Maestru emerit al sportului “ şi
,, Antrenor emerit “ , în condiţiile îndeplinirii cerinţelor stabilite prin actele
normative în vigoare
- se preocupă de atragerea de fonduri extrabugetare ; propune cuantumul
de taxe, vize, amenzi, cu aprobarea Adunării Generale
- aprobă sancţiunile propuse de Comisia de disciplină, inclusiv în
cazurile de dopaj, în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale
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- decide în orice problemă privind activitatea de snooker, în condiţiile
respectării statutului şi regulamentelor proprii
- aprobă norme financiare proprii privind drepturile de deplasare şi
recompensele pentru sportivi, antrenori, alte cadre didactice, în concordanţă
cu normele legale
Art. 57.1 COMITETUL EXECUTIV AL BIROULUI FEDERAL este
organul de administrare şi conducere
permanent al federaţiei ce
soluţionează problemele iminente care apar între două şedinţe ale Biroului
federal; se convoacă de preşedinte ori de câte ori este necesar.
57.2 Componenţa Comitetului executiv este următoarea : preşedinte, un
vicepreşedinte, secretarul general, contabilul trezorier, şi un membru al
Biroului federal numit de preşedinte.
57.3 Deciziile adoptate vor fi aduse la cunoştinţa Biroului federal.
57.4 Atribuţiile Comitetului executiv al Biroului federal :
- decide în legătură cu soluţionarea unor chestiuni urgente care apar între
şedinţele Biroului federal, în măsura în care acestea nu sunt de competenţa
exclusivă a Adunării Generale
- supraveghează activitatea Comisiilor şi Colegiilor Centrale ale
federaţiilor, urmăreşte şi sprijină activitatea acestora în rezolvarea
problemelor şi sarcinilor ce le-au fost repartizate
- întocmeşte orice proiect de act, acţiune sau sau activitate privind
activitatea de snooker şi le prezintă spre aprobare Biroului federal sau
Adunării Generale, după caz
- aprobă acte juridice şi contracte ale federaţiei în limitele satbilite prin
statut sau regulamentul intern
- execută orice atribuţii delegate de Adunarea Generală sau Biroul
federal, cu respectarea prevederilor prezentului statut
Art. 58 Pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor şi obligaţiilor
prevăzute în statut şi regulamentele federaţiei, Biroul federal are în
subordine :
a) Colegiul Central de Instructori şi Antrenori
b) Colegiul Central al Arbitrilor
c) Comisia Centrală de Competiţii, Clasificări, Legitimări şi Transferări
d) Corpul observatorilor federali
e) Comisia Centrală Medicală şi Antidoping
f) Comisia centrală de tineret, juniori şi copii a federaţiei
g) Comisia centrală de imagine, massmedia şi documentare
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h) Comisia de disciplină, toleranţă şi fair-play
i) Comisia centrală de apel
Art. 59.1 În funcţie de domeniile şi problemele de rezolvat şi pentru
punerea în aplicare a strategiei naţionale şi a programelor de dezvoltare a
snooker-ului, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Biroul
federal constituie comisii şi colegii centrale cu caracter temporar sau
permanent.
59.2 Comisiile şi colegiile centrale sunt organisme de lucru cu
caracter consultativ, specializate pe diferite domenii.
Art. 60.1 Comisiile şi colegiile centrale se aleg pentru o perioadă de 4
(patru) ani, de către Biroul federal.
60.2 Comisiile şi colegiile centrale sunt compuse din 3 membri
în funcţie de specificul şi atribuţiile ce le revin, cu următoarea structură:
preşedinte, vicepreşedinte. secretar şi membri.
60.3 La selectarea şi numirea membrilor comisiilor şi colegiilor
centrale se va ţine cont de următoarele criterii:
- aptitudini, cunoştinţe şi capacitatea candidaţilor pentru funcţiile propuse
- rezultatele şi contribuţia la afirmarea snooker-ului
- comportament şi ţinută morală
-cunoaşterea temeinică a statutului şi regulamentelor federaţiei
60.4 Candidaturile pentru comisiile şi colegiile centrale vor fi
depuse la secretariatul federaţiei cu minimum 10 (zece) zile înainte de
şedinţa Biroului federal în care urmează a fi aleşi membrii acestora.
60.5 În cazul în care un membru al unei comisii sau colegiu
lipseşte nemotivat de la trei sedinte consecutiv, este exclus, urmând să fie
ales un nou membru care va continua mandatul celui exclus până la noile
alegeri.
60.6 O persoană nu poate face parte din mai mult de două comisii
sau colegii centrale.
Art. 61 Hotărârile Biroului federal privind componenţa comisiilor şi
colegiilor federaţiei se iau cu jumatate plus unu din voturile celor prezenti
Art. 62.1 Colegiile şi comisiile centrale se întrunesc cel puţin o dată pe
lună; în sezonul competiţional, comisiile şi colegiile centrale direct implicate
se vor întruni săptămânal.
62.2. Dezbaterile, deciziile şi propunerile din şedinţele comisiilor şi
colegiilor centrale sunt consemnate, de către secretar, într-un caiet de
procese-verbale semnate de participanţi.
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62.3. Preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor şi colegiilor centrale ale
federaţiei pot participa cu rol consultativ la şedinţele Biroului federal.
Art. 63 COMISIA DE CENZORI este aleasă de Adunarea Generală şi
asigură controlul financiar intern al federaţiei.
Art .64 Persoana care îndeplineşte funcţia de cenzor trebuie să aibă studii
superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă şi să fie expert
contabil sau contabil autorizat.
Art. 65 Mandatul cenzorului este pentru o perioadă de 4 ( patru ) ani.
Artibuţiile sale sunt :
- verifică modul în care este administrat patrimoniul federaţiei
- întocmeşte trimestrial rapoarte pe care le prezintă Biroului federal, iar
anual Adunării Generale
- poate participa la şedinţele Biroului federal sau ale Comitetului executiv
fără drept de vot, dacă este invitat sau la cererea sa
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de
Adunarea Generală
Art. 66 Prevederile din statut referitoare la activitatea cenzorului se
completează cu dispoziţiile legale în materie.

CAPITOLUL 7
PERSONALUL SALARIAT AL FEDERAŢIEI
Art. 67 Statul de funcţii al federaţiei este aprobat de Biroul federal şi
cuprinde următoarele funcţii de bază :
- Secretar general
- Contabil - trezorier
- Antrenor federal
- Director tehnic
Art. 68 Statul de funcţii poate cuprinde şi alte funcţii necesare bunei
desfăşurări a activităţii specifice, pe baza aprobării Biroului federal.
Art.69.1 Personalul salariat al federaţiei nu se supune alegerii Adunării
Generale şi va fi angajat în condiţiile legii.
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69.2 Atribuţiile principale ale tuturor salariaţilor sunt stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei şi în fişa postului.
Art. 70 Eliberarea din funcţie precum şi ocuparea posturilor vacante se
realizează prin emiterea unei decizii, cu respectarea legii.
Art. 71 Pentru ocuparea postului de Secretar general trebuie îndeplinite
următoarele condiţii :
- studii superioare de specialitate cu diplomă de licenţă
- minim 5 ani vechime în funcţii de conducere, pe profil sportiv
Art. 72 Pentru ocuparea postului de contabil-trezorier trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
- Studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă
Art. 73 Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va fi anunţat în
Monitorul Oficial, precum şi într-un ziar de largă circulaţie, cu cel puţin 30
(treizeci) de zile înainte de data desfăşurării . Concursul va fi avizat, în
prealabil, de către Agenţia Nationala pentru Sport. Concursul constă în două
probe : proba scrisă şi interviul .
CAPITOLUL 8
ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE SNOOKER
Art. 74 Asociaţiile Judeţene de Snooker şi cea a municipiului Bucureşti
sunt persoane juridice de drept privat constituite prin asocierea cluburilor şi
asociatiilor sportive afiliate şi recunoscute de aceasta, în temeiul Legii
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, şi sunt subordonate federaţiei în teritoriu.
Art. 75 Atribuţiile Asociaţiei Judeţene de Snooker sunt :
- organizeaza activitatea de snooker pe plan local
- organizează activitatea competiţională sau demonstrativă de snooker pe
plan local în raport de calendarul naţional
- pot beneficia pe bază de programe de alocaţii de la bugetul de stat, sau de
la federaţie
- organizează şi asigură evidenţa activităţii de snooker din judeţ
Art. 76 Asociaţiile Judeţene de Snooker şi cea a municipiului Bucureşti pot
înfiinţa colegii şi comisii judeţene, pentru buna organizare a activităţii la
acest nivel
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Art. 77 Asociaţiile Judeţene de Snooker şi cea a municipiului Bucureşti îşi
desfăşoară activitatea pe baza Statului şi Regulamentelor proprii, avizate de
federaţie.
CAPITOLUL 9
MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE
Art. 78 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER poate deţine în proprietate,
în folosinţă gratutită, poate administra sau închiria baze sportive, terenuri,
clădiri, instalaţii, spaţii de cazare, cantine-restaurant şi alte dotări, necesare
desfăşurării activităţii.
Art. 79 Veniturile, indiferent de sursă, şi cheltuielile
bugetul anual aprobat de Adunarea Generală.

sunt cuprinse în

Art. 80 Veniturile federaţiei provin din :
- alocaţii bugetare
- venituri proprii
- solduri rezultate din execuţia bugetară a anului precedent
- subvenţii sau donaţii de la forurile internaţionale la care este afiliată
federaţia
- sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru
finanţarea pe bază de programe ale federaţiei, în calitatea sa legală de
structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică
- alte venituri, în condiţiile legii
Art. 81 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER se supune verificărilor
financiare anuale, potrivit legii şi statutului propriu.
CAPITOLUL 10
AUTORITATEA DISCIPLINARĂ
Art. 82 Autoritatea disciplinară se exercită în conformitate cu dispoziţiile
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 551/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei de Disciplină Sportivă, şi altor dispoziţii conexe, precum şi a
statutului şi regulamentelor proprii.
Art. 83 Modalităţile de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează cu
respectarea următoarelor principii :
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- existenţa unui sistem coerent de sancţiuni gradat în funcţie de gravitatea
faptelor
- excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă
- garantarea dreptului la apărare
- luarea în considerare a circumstanţelor atenuante sau agravante
Art. 84 Măsuri disciplinare aplicabile tuturor structurilor sportive afiliate la
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER :
- avertisment
- amenda
- suspendarea temporară din activitate
- anularea rezultatelor obţinute în concursuri
- excluderea din competiţiiloe în curs sau viitoare
- anularea afilierii şi radierea din evidenţele
Art. 85 Măsurile disciplinare aplicabile persoanelor fizice :
- avertisment
- amendă
- suspendare temporară din activitatea internă şi /sau internaţională
- excluderea definitivă din activitatea sportivă
Art. 86 Competenţa soluţionării abaterilor disciplinare şi sancţionării celor
în cauză incumbă :
- Comisiei de disciplină a federaţiei, în primă instanţă
- Comisiei de Apel a federaţiei pentru toate apelurile / contestaţiile formulate
împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, precum şi pentru
sancţiunile pronunţate asupra propriilor sportivi de către cluburi
- Comisiei de disciplină sportivă pentru recursurile la deciziile Comisiei de
apel
Art. 87 Procedura de sesizare a organelor disciplinare , este cea prevăzută de
Regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei , completat de
dispoziţiile legale în materie.

CAPITOLUL 11
LITIGII
Art. 88 Litigiile de natură sportivă se soluţionează potrivit prevederilor
prezentului statut, Regulamentului de organizare şi funcţionare al federaţiei ,
completate de dispoziţiile legale în materie.
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Art. 89 Dispoziţiile art. 88 nu se aplică litigiilor subsecvente unor situaţii
care exced sferei de competenţă a federaţiei.
CAPITOLUL 12
MĂSURI PENTRU PREVENIREA DOPAJULUI
Art. 90 Membrii federaţiei îşi vor desfăşura activitatea pornind de la
excluderea utilizării mijloacelor şi metodelor care sporesc în mod artificial
performanţele sportive, prejudiciază sănătatea sportivilor şi etica sportivă, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 552/2004 privind prevenirea şi
combaterea dopajului în sport, precum şi cu alte acte normative cu incidenţă
în domeniu.

CAPITOLUL 13
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FEDERAŢIEI
Art. 91 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER se dizolva:
a) de drept;
b)
c)

prin hotarârea tribunalului;
prin hotarârea adunarii generale.

. Art. 92.1 Federaţia se dizolva de drept prin:
a) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în
termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce
schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a consiliului director
în conformitate cu statutul federaţiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult
de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa
caz, Biroul federal trebuia sa se constituie;
c)reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu
a fost complinit timp de 3 luni.
92.2 Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea tribunalului în a
carei circumscriptie se afla sediul federaţiei, la cererea oricarei persoane
interesate.
Art. 93. 1 Federaţia se dizolva, prin hotarâre judecatoreasca, la cererea
oricarei persoane interesate:
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a) când scopul sau activitatea federaţiei a devenit ilicita sau contrara
ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;
c) când federaţia urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când federaţia a devenit insolvabila;
93.2 Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este tribunalul în
circumscriptia caruia federaţia îsi are sediul.
Art. 94 . Federaţia se poate dizolva si prin hotarârea Adunarii Generale.
În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotarârea Adunarii
Generale se depune la tribunalul în a carui circumscriptie teritoriala îsi are
sediul, pentru a fi înscrisa .
Art. 95. 1 În cazul dizolvarii federaţiei, bunurile ramase în urma lichidarii
nu se pot transmite catre persoane fizice.
95. 2 Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept
privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator
95.3 Daca în termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii
nu au reusit sa transmita bunurile în conditiile alin. (2), bunurile ramase
dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice
cu scop identic sau asemanator.
95.4 Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal
de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art. 96 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice,
autorizate în conditiile legii.
Art. 97.1 Imediat dupa intrarea lor în functie, lichidatorii vor face
inventarul si vor încheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului
si pasivului federaţiei.
97.2 Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si
orice alte acte ale federaţiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate
operatiunile lichidarii în ordinea datei acestora.
97.3 Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Art. 98. 1 Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice în curs,
sa încaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este
insuficient, sa transforme si restul activului în bani, procedând la vânzarea
prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
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98.2 Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt
necesare finalizarii celor aflate în curs.
Art. 99.1 Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca
plata creantei sale se va consemna în contul sau.
99.2 Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci când creanta
este contestata, lichidarea nu se va declara terminata înainte de a se garanta
creditorii.
Art. 100 În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operatiunile si nu pot
remite celor în drept contul gestiunii decât dupa expirarea unui termen de 6
luni de la publicarea federaţiei.
Art. 101. Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor
din culpa lor.
Art. 102. Atât fata de federaţie, cât si fata de asociati sau, dupa caz,
fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
Art.103.1 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca în termen
de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum,
declarând operatiunile de lichidare la tribunalul în a carei circumscriptie
teritoriala îsi are sediul federaţia.
103.2 Lichidatorii sunt obligati sa îndeplineasca toate procedurile pentru
publicarea lichidarii si radierea federaţiei.
103.3 Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei în a carei
circumscriptie teritoriala îsi are sediul persoana juridica, în termen de doua
luni de la terminarea lichidarii.
Art. 104 Daca în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu
se înregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si
lichidatorii, cu autorizarea tribunalului, vor remite celor în drept bunurile si
sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele
federaţiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati
descarcati si li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
Art. 105.1 Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice
persoana interesata la tribunalul în a carui circumscriptie teritoriala se afla
sediul persoanei juridice lichidate.
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105.2 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea
federaţiei.
CAPITOLUL 14
DISPOZIŢII FINALE
Art. 106.1 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER are siglă şi însemne
proprii, deţinând exclusivitatea :
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare
a sportivilor ei în echipament de concurs şi de reprezentare, când participă la
competiţii în numele federaţiei.
b) dreptului de folosinţă asupra siglei şi emblemei proprii
c) dreptului de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe
care le organizează sau la care participă, după caz
106.2 drepturile menţionate la alin. (1) pot fi cesionate în condiţiile legii.
Art. 107. Alte detalii privitoare la activitatea clubului sau structurilor sale,
necesare unei bune funcţionări vor fi cuprinse în Regulamentul de ordine
interioară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art. 108 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SNOOKER se afiliază la E.B.S.A (
European Billiard & Snooker Asociation ), la I.B.S.F. ( International Billiard
& Snooker Federation ) şi la W. S. A. (World Snooker Assocition) cu avizul
expres alAgentiei Nationale pentru Sport.
Art. 109 În desfăşurarea activităţii sale, federaţia colaborează cu Agenţia
Naţională pentru Sport, având obligaţia de a comunica orice modificări ale
actului constitutiv şi statutului.
Art. 110 Biroul Federal decide în toate cazurile neprevăzute de statut,
corespunzător dispoziţiilor în materie ale Federaţiei Internaţionale, iar în
lipsa acestora va decide conform regulilor de drept.
Art. 111 Activitatea federaţiei se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000 şi ale dispoziţiilor conexe.

27

Art. 112 Prezentul statut nu poate fi modificat sau completat decât cu
aprobarea Adunării Generale şi avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport.
Art. 113.1 Prevederile prezentului statut se completează cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare al federaţiei şi cu dispoziţiile legale în materie.
113. 2 Orice prevedere din statut contrară dispoziţiilor legale este nulă
de drept.
Art. 114 Prezentul statut a fost întocmit în limba română, în 7 (şapte)
exemplare, cu aceeaşi valabilitate după autentificare.
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