
STATUTUL 
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE CULTURISM ŞI FITNESS

VARIANTA ACTUALIZATA LA 25 IANUARIE 2019

Capitolul I - INTERPRETARE

Art. 1. In sensul prezentului statut,  abrevierile,  termenii  si  sintagmele de mai jos au urmatorul
înteles:
1.1. M.T.S. - Ministerul Tineretului şi Sportului. 
1.2.A.N.A.D.-Agenţia Naţională Antidoping.
1.3.C.O.S.R.- Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
1.4.C.N.D.S.- Comisia Naţională de Disciplină Sportivă.
1.5.C.N.F.P.A.- Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor.
1.6.F.R.C.F.- Federaţia Română de Culturism şi Fitness.
1.7.D.J.T.S- Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport.
1.8. A.J.C.F. - Asociatiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti constituite pe ramura de culturism şi
fitness.
1.9.Club - Structură sportivă cu secţie de culturism şi fitness, persoana juridica de drept privat fara
scop lucrativ sau persoana juridica de drept public, dupa caz.
1.10. Sectie de culturism şi fitness - Subunitate în cadrul unui club sportiv sau asociatie sportiva,
constituita  potrivit  prevederilor  Legii  69/2000  a  educatiei  fizice  si  sportului, cu  modificarile  si
completarile ulterioare. 
1.11.  Adunarea  Generală  -  Organul  de  conducere  al  F.R.C.F.  alcatuit  din  totalitatea  membrilor
afiliati.
1.12.  Birou  Federal  -  Organul  de  Conducere  al  F.R.C.F.,  care  asigura  punerea  în  executare  a
hotarârilor Adunarii Generale, fiind constituit în conformitate cu prezentul statut
1.13.  Comitetul Executiv sau C.E. - Organul de conducere al  F.R.C.F. care se constituie pentru
solutionarea operativa a problemelor urgente si neprevazute care apar între 2 sedinte ale Biroului
Federal.
1.14. Comisii - Reprezintă comisiile centrale ale F.R.C.F.
1.15. Afiliere - Actul juridic reprezentând decizia luata de F.R.C.F. de a admite printre membrii sai o
structura sportiva cu sectie de culturism şi fitness, în conditiile prevazute de Legea nr.69/2000  a
educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.16.  Membru  afiliat  -  Structură  sportivă  afiliată  la  F.R.C.F.,  în  conditiile  Legii  nr.69/2000  a
educatiei  fizice  si  sportului, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.
1.17. Legitimare - Actul bilateral stabilit între o structura sportiva cu sectie de culturism şi fitness si
un sportiv prin care sunt asumate drepturi si obligatii reciproce.
1.18. Legitimatie sportiva - Document care atesta apartenenta unui sportiv la un club sportiv.
1.19. Competiţie sportivă oficială - Competiţie tutelată de F.R.C.F., desfasurata la nivel national si
international
1.20.  Oficial  -  Persoana  care  reprezintă  sau  care  este  delegata  sa  reprezinte  F.R.C.F.
1.21. Arbitru - Persoana din cadrul F.R.C.F. care a obtinut calitatea de a arbitra in competitii in urma
unor testari care i-au confirmat competentele necesare evaluarii sportivilor si a respectarii regulilor
si regulamentelor concursurilor federatiei.
1.22.  Observator  -  Persoana  delegată  de  către  Biroul  Federal   sa  supravegheze  organizarea  si
desfasurarea competiţiilor oficiale.
1.23. Calendar competitional - Calendarul tuturor competitiilor interne si internationale organizate
sub tutela F.R.C.F. si I.F.B.B.
1.24. Majoritate simplă - Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din membrii afiliati prezenti
la vot.
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1.25.Majoritate calificată - Reprezintă, potrivit prezentului statut, 2/3 din totalul membrilor afiliati
prezenti cu drept de vot.
1.26. Majoritate relativă - Reprezintă numarul cel mai mare de voturi obtinut de un candidat în
raport cu voturile obtinute de ceilalti candidati.
1.27. Majoritate absolută - Reprezintă, potrivit prezentului statut, 2/3 din totalul membrilor afiliati
cu drept de vot.
1.28.  Taxa -  Suma de bani  pe care o achita  membrii  F.R.C.F.,  sportivii,  instructorii,  antrenorii,
arbitrii  în  schimbul unor servicii  prestate  sau al  anumitor  drepturi,  în conditiile  si  la  termenele
stabilite de regulamentele F.R.C.F.
1.29.  Cotizaţie  -  Suma de  bani  pe  care  trebuie  sa  o  achite  în  fiecare  an  membrii  F.R.C.F.,  în
conditiile si la termenele stabilite de regulamentele F.R.C.F.
1.30.  Penalitate  -  Sancţiune pecuniară ce consta  în  sume de bani  pe care cel  care savârseste  o
abatere  disciplinara,  o  încalcare  a  prevederilor  prezentului  statut,  a  regulamentelor  si  normelor
F.R.C.F., este obligat sa o plateasca în contul F.R.C.F.

Capitolul II - DISPOZIŢII GENERALE

Art.2. Federaţia Română de Culturism şi Fitness a fost fondata în anul 1990 (prin deslipirea de
Federaţia Română de Haltere şi Culturism) si este constituita în conditiile legii.
2.1. F.R.C.F.   urmareste  desfasurarea  unor  activitati  de  interes  general  pentru  dezvoltarea  si
afirmarea culturismului si fitness-ului pe plan local, national si international şi este structura de
interes national.
2.2.  Federatia  Româna  de  Culturism şi  Fitness,  functioneaza  in  baza  statutului  propriu,  Legii
nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Hotărârii nr.
884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii  educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000
2.3. Federatia Româna de Culturism şi Fitness detine în conditiile legislatiei în vigoare, Certificatul
de Înscriere a Persoanei Juridice Fara Scop Patrimonial eliberat de Tribunalul Bucuresti-Sectia a 3-a
Civila  cu  nr.  32  din  06.03.2002  si  Certificatul  de  Identitate  Sportiva  nr.  B/C  00031/2002  din
06.03.2002  eliberat de Ministerul Tineretului si Sportului.
2.4. Federatia Româna de Culturism şi Fitness este federatie sportiva nationala constituită  prin
libera asociere a  cluburilor sportive cu sectii de culturism şi fitness si a Asociatiilor judetene de
culturism şi fitness si a Municipiului Bucuresti, afiliate si recunoscute conform legii.
2.5. Federatia Româna de Culturism şi Fitness este persoana juridica de drept privat, de utilitate
publica, autonoma, nonguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.
2.6. Federatia  Româna  de  Culturism  şi  Fitness  este  un  organism  national,  care  nu  admite
discriminari politice, religioase, rasiste, de nationalitate, sex sau profesie, actionând totodata pentru
prevenirea si combaterea violentei, dopajului în sport, precum si pentru promovarea sportului si a
fair-play-ului.

Capitolul  III  -  DENUMIRE,  STATUT  JURIDIC,  SEDIU,  DURATA,  ELEMENTE  DE
IDENTIFICARE, PATRIMONIUL, ÎNSEMNELE, SCOP, ATRIBUŢII

Art. 3. Federatia poarta denumirea de „FEDERATIA ROMÂNA DE CULTURISM ŞI FITNESS”
(prescurtare F.R.C.F.).
Art. 4. La Federatia Romana de Culturism şi Fitness se pot afilia Asociatiile judetene de culturism
şi fitness si a Municipiului Bucuresti, cluburile sportive, constituite conform legii. 
Art. 5. Sediul Federatiei Române de Culturism şi Fitness este în Bucureşti, Sector 2, Bulevardul
Basarabia  nr.37-39.  Sediul  F.R.C.F.  poate  fi  mutat  la  orice  alta  adresa  prin  hotarârea  Adunarii
Generale cu respectarea dispozitiilor legale.
Art. 6. Durata de functionare a F.R.C.F. este nelimitata.
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Art. 7. Federatia Romana de Culturism şi Fitness are emblema, insigna si steag, proprii stabilite
prin regulament si aprobate de Adunarea Generala.(Conform anexa 1)Detine stampila proprie si
cont bancar în lei şi valută. 
Art. 8. Federatia Româna de Culturism şi Fitness administreaza si dispune, în conditiile legii, de
patrimoniul propriu în scopul realizarii obiectului sau de activitate.
Art.  9. Scopul  F.R.C.F.  consta  în  organizarea,  conducerea,  dezvoltarea  si  controlul  activitatii
sportive  de  culturism  şi  fitness  pe  întreg  teritoriul  României  cat  si  in  cadrul  activitatilor
internationale, având dreptul de a emite decizii cu caracter obligatoriu pentru totii membrii afiliati.
Art. 10. F.R.C.F. este singura federaţie naţională afiliată la Federaţia Internaţionala de Culturism şi
Fitness  (I.F.B.B.)   F.R.C.F.  este  recunoscuta  de  I.F.B.B.  ca  unic  organism cu  atribuţii  pe  linia
culturismului şi fitnesului  în  România, pe principiul unei singure federaţii pentru fiecare tară.
Art. 11. F.R.C.F. îşi desfăşoară activitatea in concordanta cu Constitutia si Regulamentele I.F.B.B.,
aplica normele tehnice si  reglementarile  IFBB, plateste  taxa anuala de membru IFBB şi EBFF
(Federaţia Europeană de Culturism si Fitness). 
Art.  12. F.R.C.F.  asigura  reprezentarea  României  in  competitiile  sportive  si  in  organismele
internationale la care este afiliata, stabileste si intretine relatii de colaborare si schimburi sportive cu
federatiile similare din alte tari si cu diferite organizatii internationale.
12.1. Principalele obiective ale F.R.C.F. Sunt:
a) dezvoltarea si promovarea practicarii culturismului şi fitness-ului pe teritoriul României;
b) reprezentarea si apararea intereselor culturismului şi fitness-ului pe plan intern si international;
c)  promovarea  culturismului  şi  fitness-ului,  prin  loturile  naţionale  si  cele  ale  cluburilor,  în
activitatile internationale;
d) prevenirea si sanctionarea încalcarii statutului, regulamentelor si normelor F.R.C.F.;
e) prevenirea si sanctionarea oricarei metode si/sau practici neregulamentare în culturism şi fitness
si protejarea acestui sport de orice abuzuri.
12.2. Pentru  îndeplinirea  scopului  propus  si  a  obiectivelor  sale,  F.R.C.F.  exercita,  în  principal,
urmatoarele atributii si competente: 
1)  Elaboreaza  strategia  nationala  de  dezvoltare  a  culturismului  şi  fitness-ului  competitional  si
controleaza aplicarea acesteia de catre membrii afiliati;
2) Elaboreaza si  adopta regulamente si  norme de organizare,  tehnice,  financiare si  de asigurare
materiala pentru activitatea proprie si activitatea de culturism şi fitness, în general; 
3) Stabileste calendarul competitional anual;
4) Organizeaza, conduce, controleaza si supravegheaza activitatile si competitiile sportive oficiale la
nivel national în baza statutului si regulamentelor adoptate;
5)  Organizeaza  si  coordoneaza  activitatea  arbitrilor  de  culturism şi  fitness  stabilind  criterii  de
formare, perfectionare continua, clasificarea si promovarea acestora, în baza regulamentelor; 
6)  Elaboreaza si  realizeaza  planurile  de pregatire  si  de  participare a  sportivilor  de performanta
români din cadrul loturilor naţionale la activitatile internationale;
7)  Exercita  supravegherea,  controlul  si  puterea  disciplinara  în  termenii  prevazuti  de  Legea
nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, de statutul si
regulamentele proprii;
8 ) Colaboreaza cu Institutul National de Cercetare pentru Sport si Institutul National de Medicina
Sportiva  pentru  asigurarea  asistentei  metodico-stiintifice  si  medicale  de  specialitate  potrivit
cerintelor specifice;
9) Promoveaza masuri de prevenire si control al folosirii substantelor si/sau a metodelor interzise
destinate sa mareasca în mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele
competitiilor, în concordanta cu reglementarile Legii nr.227 din 6 iunie 2006, privind prevenirea si
combaterea dopajului in sport, republicată;
10) Intreprinde masuri pentru prevenirea si combaterea violentei în sport, potrivit legii, precum si
pentru  promovarea  spiritului  de  fair-play  si  tolerantei  în  activitatea  sportiva;
11)  Administreaza  si  gestioneaza  mijloacele  financiare  si  materiale  aflate  în  patrimoniu  în
conformitate cu prevederile legale, ale statutului, regulamentelor si normelor proprii;
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12) Emite decizii cu caracter obligatoriu si imediat pentru toti membrii F.R.C.F., în ceea ce priveste
organizarea, desfasurarea, conducerea, dezvoltarea si controlul activitatilor specifice;
13)  Colaboreaza  în  conditiile  legii  cu  orice  institutie,  asociatie,  societate  comerciala  sau  alte
organisme, fundatii, asociatii nonguvernamentale, persoane fizice sau juridice de drept privat care
pot sprijini dezvoltarea si practicarea culturismului şi fitness-ului;
14) Stimuleaza material, în limita bugetului anual, sportivii si/sau cluburile evidentiati în activitatile
cu caracter national si international desfasurate. 
15)  Organizeaza  activitatile  oficiale  cu  caracter  international  de  promovare  a  culturismului  şi
fitness-ului care au loc pe teritoriul României si stabileste modul de reprezentare a tarii peste hotare;
16) Reprezinta de drept activitatea de culturism şi fitness ce se desfasoara în România în relatia cu
autoritatile si institutiile locale sau centrale, precum si cu terti;
17) Stabileste modelul de legitimatie a sportivilor si a oficialilor F.R.C.F.;
18) Formeaza, specializeaza, perfectioneaza si licentiaza instructorii sportivi, antrenorii, arbitrii si
alti  specialisti  in  domeniu;  Organizeaza  cursuri  de  formare  profesionala.
19) Elaboreaza si editeaza publicatii proprii privind activitatea de culturism şi fitness;
20) Organizeaza baza de date a F.R.C.F. privind activitatea de culturism şi fitness din România;
21) Sprijină in limita posibilitatilor financiare orice structura sportiva constituita conform legii, in
cadrul careia se practica culturism şi fitness la nivel competitional;
22)  Omologhează  salile  de  culturism  si  fitness  din  punct  de  vedere  al  aparaturii,  dotarilor,
condiţiilor de antrenament, spatiilor de vestiare, dusuri, etc şi din punct de vedere al sanatatii si
siguranţei practicantilor, în schimbul unei taxe de omologare, stabilite de B.F.;
23)  Initiază,  sustine   si  dezvolta  proiecte   (de  tip  „Pierre  de  Coubertain”)  adresate  copiilor  si
juniorilor neligitimati, in vederea maririi bazei de selectie si a perfectionarii sportive;
12.3. Federatia Romana de Culturism şi Fitness poate îndeplini si alte atributii stabilite de Adunarea
Generala sau prevazute de actele normative în vigoare.
12.4. În scopul bunei  desfasurari  a activitatiilor  în teritoriu,  F.R.C.F. va colabora cu Asociatiile
judetene  de  culturism şi  fitness  si  cu  cea  a  Municipiului  Bucuresti,  constituite  conform legii,
coordonând si controlând întreaga activitate a acestora si a tuturor structurilor sportive care au sectii
de culturism şi fitness, constituite in conditiile legii.
12.5. Statutele si regulamentele acestora trebuie sa respecte statutul si regulamentele F.R.C.F. 
12.6. În vederea aplicarii prevederilor anterioare, Asociatiile judetene de culturism şi fitness si a
Municipiului Bucuresti precum si structurile sportive din judetele unde nu exista asociatii judetene
de culturism şi fitness, care doresc sa dobandeasca calitatea de membri afiliati,  sunt obligate sa
depuna la F.R.C.F., înainte de a obtine hotararea judecatoreasca pentru dobandirea personalitatii
juridice, statutul propriu, în vederea obtinerii avizului de conformitate cu statutul si regulamentele
F.R.C.F. Avizul de conformitate va fi eliberat in termenul legal de la data depunerii statutului, de
secretarul general al Federatiei dupa ce a fost verificat de Comisia juridică, de disciplina şi pentru
relaţia cu A.N.A.D.
12.7. Structurile sportive care au calitatea de membru al F.R.C.F., sunt obligate sa se conformeze
deciziilor emise de F.R.C.F. în ceea ce priveste conformitatea statutelor si regulamentelor proprii cu
cele  ale  F.R.C.F.,  desfasurarea  activitatilor  sportive  si  aplicarea  unitara  pe  intreg  teritoriu  al
României si a deciziilor adoptate de catre Adunarea Generala a F.R.C.F. 
Art.13. Federatia Romana de Culturism şi Fitness promoveaza masurile de prevenire si combatere a
folosirii substantelor si/sau a metodelor interzise destinate sa mareasca în mod artificial capacitatea
fizica  a  sportivilor  sau  sa  modifice  rezultatele  competitiilor,  în  conformitate  cu  regulamentele
organismelor  internationale,  precum si  cu  legislatia  naţională,  în  incidentă  în  materie.Federatia
Romana  de  Culturism  şi  Fitness  elaboreaza  programe  de  informare  si  educare  a  sportivilor,
programe care furnizeaza informatii asupra procedurilor de control doping, drepturilor si obligatiilor
sportivilor,  substantelor  si  metodelor  aflate  pe  „Lista  interzisa”,  consecintelor  dopajului  asupra
sanatatii si implicatiilor juridice ale dopajului.
Art. 14. Federatia Româna de Culturism şi Fitness elaboreaza si adopta în cadrul organelor sale,
potrivit  competentelor  care le  sunt  atribuite  în  prezentul  statut  si  în  acord  cu reglementarile  în
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vigoare, urmatoarele documente:
a) regulamentul de Organizare si Functionare (R.O.F.) a  F.R.C.F.;
b) regulamentele de Organizare si Functionare a comisiilor F.R.C.F.;
c) regulamentul disciplinar;
d)regulamentul privind statutul instructorului sportiv;
e) regulamentul privind statutul sportivului;
f) regulamentul privind statutul arbitrului;
g) regulamentul privind statutul conducatorului de delegatie; 
h) norme de organizare, tehnice, financiare si de asigurare materiala, pentru propria activitate;
I)  alte  regulamente  sau  norme  specifice  necesare  pentru  îndeplinirea  obiectivelor  prevazute  în
prezentul statut. 
14.1. Statutul,  regulamentele,  normele,  hotarârile  si  deciziile  organelor  F.R.C.F.  sunt  obligatorii
pentru membrii afiliati si membrii acestora.
14.2. Membrii afiliati au obligatia de a-si adapta permanent statutele si regulamentele proprii, astfel
încât sa fie în concordanta cu statutul, regulamentele, normele si hotarârile F.R.C.F.
14.3. Nerespectarea  obligatiilor  stipulate  la  art.14.2.  constituie  abatere  disciplinara  si  atrage
aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

Capitolul  IV  -  MEMBRII  FEDERAŢIEI  ROMÂNE  DE  CULTURISM  ŞI
FITNESS.CONDIŢII DE AFILIERE

Art. 15. Sunt membri ai F.R.C.F., Asociatiile judetene de culturism şi fitness si cea a Municipiului
Bucuresti  precum si cluburile sportive cu sectii  de culturism şi fitness, constituite potrivit  legii,
afiliate la F.R.C.F., care recunosc si adera la statutul si regulamentele F.R.C.F. 
15.1.Federatia Romana de Culturism şi  Fitness poate avea si  membri  de onoare,  desemnati  din
rândul fostilor sportivi, sportivilor, antrenorilor, managerilor sportivi, etc. care au avut o contributie
importanta la sustinerea activitatii federatiei. Membri de onoare nu au drept de vot.
15.2. Pot fi membri de onoare si persoane fizice sau juridice care contribuie sau atrag surse de
venituri pentru F.R.C.F. precum si cei care si-au adus o contributie proprie deosebita la dezvoltarea
culturismului şi fitness-ului.
Art. 16. Calitatea de membru al F.R.C.F. se dobândeste, prin efectul afilierii, ca urmare a hotarârii
Adunarii Generale, la propunerea Biroului Federal.
16.1. Afilierea se face pe baza unei cereri tip emise de F.R.C.F. Cererea se depune la secretarul
general al F.R.C.F., anexându-se  şi alte documentele prevazute de lege. 
16.2. Dupa depunerea documentelor, Biroul Federal hotaraste in cadrul primei sedinte de la data
inregistrarii cererii, afilierea cu titlu provizoriu a unui nou membru. 
16.3.Biroul  Federal  supune  cererea  spre  aprobare  primei  Adunari  Generale,  care  decide  asupra
afilierii definitive
16.4.Pentru a putea participa la competitiile oficiale toate structurile trebuie sa fie afiliate la F.R.C.F.
Art.17.Structurile sportive care se afiliaza la Federatie, trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute
de lege pentru afiliere. 
17.1.La cererea de afiliere se ataseaza, sub sanctiunea nulitatii, înscrisurile doveditoare prevazute de
legislatia in vigoare.
17.2. Procedura  de  afiliere  este  prevazuta  in  mod  detaliat  in  Regulamentul  de  Organizare  si
Functionare a F.R.C.F.
17.3. Prin  cererea  de  afiliere,  clubul  sportiv  sau  asociatia  judeteana/asociatia  municipala  de
culturism  şi  fitness  care  doreste  sa  devina  membru  al  F.R.C.F.  se  obliga  sa  respecte  statutul,
regulamentele, normele si hotărârile acesteia.
Art. 18. Între admiterea afilierii provizorii date de Birou Federal si supunerea ei spre aprobarea
Adunarii  Generale,  structura  care  a  solicitat  afilierea,  are  aceleasi  drepturi  si  obligatii  ca  orice
membru afiliat, cu exceptia dreptului la vot. 
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18.1. Se  poate  afilia  orice  club,  asociatie  judeteana  de  culturism şi  fitness  sau  a  Municipiului
Bucuresti cu sectie de culturism şi fitness, legal constituita.
Art.  19. Fiecare  membru afiliat  la  F.R.C.F.  plateste  o  cotizatie  anuala  fixa,  stabilita  de  Biroul
Federal, care se achitata până la data de 1 martie a fiecărui an.
19.1. Membrul afiliat cu titlu provizoriu trebuie sa achite cotizatia pentru anul în cursul careia a fost
admis (cotizatia de afiliere si cotizatia anuala de participare). Plata cotizatiei trebuie efectuata în
termen de 30 de zile de la data admiterii ca membru afiliat cu titlu provizoriu al F.R.C.F.  În cazul în
care Adunarea Generala nu aproba afilierea, cotizatia se va restitui. 
19.2. Un membru afiliat la F.R.C.F. care nu si-a achitat cotizatia în termenul prevazut de prezentul
statut este suspendat de drept de catre Biroul Federal, ceea ce determina ridicarea:a) dreptului de a
participa  la  competitii,  pâna  la  achitarea  integrala  a  cotizatiei;b)  dreptul  de  vot  la  Adunarea
Generala imediat urmatoare.
19.3. Redobândirea  drepturilor  este  conditionata  de  achitarea  integrala  a  cotizatiilor  restante  si
scadente.
Art. 20. Schimbarea situatiei juridice a unui membru afiliat la F.R.C.F. impune obligatia reafilierii
la aceasta, potrivit prevederilor legale.
Art. 21. Membrii F.R.C.F. au urmatoarele drepturi:
a) Membrii afiliati
1)sa exercite  competentele  ce le  sunt  conferite  de statutul,  regulamentele,  normele si  hotarârile
F.R.C.F.;
2) sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, în limitele lor de
competenta si fara a încalca autoritatea F.R.C.F.; 
3) sa participe la competitiile si activitatile organizate de F. R. C.F.
4) sa participe, prin reprezentantii lor, la adunarile generale ale F.R.C.F. cu drept de vot în sistemul:
un membru (structura sportiva) = un vot, în conditiile prezentului statut, sa faca propuneri pentru
desemnarea organelor de conducere si structurilor de control ale F.R.C.F., sa-si exercite dreptul de
vot si sa fie ales
5) sa initieze propuneri de modificare sau completare a actelor normative sau cu caracter normativ
care reglementeaza activitatea de culturism şi fitness în România, precum şi propuneri referitoare la
aspecte organizatorice, economice, juridice sau administrative care privesc activitatea federaţiei;
6) sa se adreseze organelor F.R.C.F. cu probleme legate de activitatea proprie si de a fi sustinuti de
F.R.C.F. în rezolvarea acestora;
7) sa propuna dezbateri pe teme profesionale, legate de activitatea de culturism şi fitness (tehnice,
financiare, disciplinare); 
8) sa primeasca distinctii, premieri, titluri onorifice, ce tin de competenta F.R.C.F.
9) sa organizeze/participe la competitii interne si activitati internationale, cu avizul F.R.C.F.;
10) sa încheie contracte cu diferiti sponsori fara a încalca prevederile regulamentelor F.R.C.F. si ale
legislatiei în vigoare.
b) Membrii de onoare si invitatii au urmatoarele drepturi:
1) sa participe la adunarile generale în calitate de invitati,  la dezbateri asupra regulamentelor si
normativelor supuse dezbaterilor;
2) sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii  de culturism şi fitness.
Art. 22. Membrii F.R.C.F. au urmatoarele obligatii :
1) sa-si  desfasoare activitatea respectând statutul,  regulamentele,  normele,  hotarârile si  deciziile
F.R.C.F.;
2) sa asigure îndeplinirea obligatiilor ce le revin ca membru F.R.C.F., în cadrul structurilor proprii;
3) sa permita si sa sprijine controlul dispus de catre Adunarea Generala, de organele conducere, de
organele de control si de comisiile centrale ale F.R.C.F.;
4) sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul F.R.C.F. si al organelor sale;
5) sa respecte toate obligatiile de ordin tehnic, profesional si financiar,asumate fata de F.R.C.F.,
stabilite prin statut,regulamente, norme si hotarârile F.R.C.F.;
6) sa conserve scopul si obiectivele proprii, pentru care i s-a admis calitatea de membru;
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7)  sa  solicite  acordul  F.R.C.F.  pentru  organizarea/participarea  la  competitii  interne  si  activitati
internationale;
8) sa actioneze, prin toate mijloacele, împotriva folosiri substantelor si/sau metodelor interzise si sa
se supuna neconditionat controalelor doping interne si internationale;
9) sa actioneze împotriva oricaror manifestari de violenta în sport si pentru promovarea spiritului de
fair-play în competitii si în afara lor;
10) sa achite taxele, vizele, cotizatiile si alte sume hotarâte de organele F.R.C.F., in cuantumul si la
termenele stabilite de acestea, precum şi obligaţiile financiare ce decurg din efectuarea controalelor
antidoping, din proprie iniţiativă , de către A.N.A.D.
11) sa participe anual la cel putin o competitie din calendarul national competitional al F.R.C.F.;
12) sa participe la Adunarile Generale Ordinare, la cele Extraordinare si la cele de Alegeri.
Art. 23. Calitatea de membru al F.R.C.F. înceteaza în urmatoarele situatii:
a) Pentru structurile afiliate prin:
1) retragerea structurii din cadrul F.R.C.F.;
2) dizolvarea sectiei de culturism şi fitness a structurii afiliate;
3) dizolvarea membrului afiliat;
4) excluderea; 
5) dizolvarea F.R.C.F.
Pentru situaţiile prevăzute la punctele 1-4 nu se vor restitui taxele si cotizatiile plătite de structură în
anul respectiv;
b) Pentru membrii de onoare prin:
1)deces
2)demisie
3)  excludere,  ca  urmare  a  hotarârii  Adunarii  Generale,  la  propunerea  Biroului  Federal,  pentru
încalcari  grave  ale  statutului,  regulamentelor  si  normelor  federale  precum  si  pentru  conduita
necorespunzatoare,  constând  în  defaimarea  activitatii,  lipsa  de  activitate  si  implicare  sau  alte
prejudicii aduse Federaţiei;
4) desfiintare, în cazul persoanelor juridice.
Art.  24. Retragerea unui  membru afiliat  din F.R.C.F.  se aproba de catre  Adunarea Generala  a
structurii sportive respective, în conformitate cu prevederile statutului propriu.
24.1.Membrul afiliat are obligatia sa transmita Biroului Federal al F.R.C.F. hotarârea de retragere
luata de Adunarea Generala a membrilor sai, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.
24.2.Biroul  Federal  va  informa  Adunarea  Generala  a  F.R.C.F.,  la  prima  sedinta,  cu  privire  la
retragerea membrului afiliat respectiv.
Art.  25. Dizolvarea  unui  membru  afiliat  se  aproba  de  catre  Adunarea  Generala  a  acestuia,  în
conformitate cu prevederile statutului propriu.
25.1.Membrul afiliat dizolvat are obligatia sa transmita Biroului Federal al F.R.C.F. hotarârea de
dizolvare luata de Adunarea Generala a membrilor sai, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea
acesteia.
25.2. În  cazul  în  care  dizolvarea  intervine  de  drept  sau  în  temeiul  unei  hotarâri  judecatoresti,
membrul  afiliat  dizolvat  are  obligatia  sa  transmita  Biroului  Federal  al  F.R.C.F.  hotarârea
judecatoreasca  de  dizolvare  în  termen  de  maxim  15  zile  de  la  comunicarea  acesteia  ca  fiind
definitiva si irevocabila.
25.3. Daca un membru afiliat se dizolva, el îsi pierde automat calitatea de membru al F.R.C.F.
25.4. Biroul  Federal  va  informa Adunarea  Generala  a  F.R.C.F.,  la  prima  sedinta,  cu  privire  la
dizolvarea membrului afiliat respectiv.
Art. 26. Excluderea unui membru afiliat intervine în urmatoarele situatii:
1) neîndeplinirea timp de 1 an a obligatiilor financiare asumate fata de F.R.C.F.;
2) neparticiparea la nici o competitie timp de 2 ani consecutiv;
3) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita structura sportivă, daca aceasta
imposibilitate dureaza mai mult de un an;
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4) scopul si obiectul sau de activitate a devenit ilicit, sau contrar bunelor moravuri, ordinii publice si
sigurantei nationale;
5)  scopul  este  altul  decât  cel  pentru care s-a  constituit  sau pe  care l-a  declarat,  fara  sa  fi  fost
autorizat în mod legal;
6)incalcarea grava si/sau repetata a statutului, regulamentelor, normelor si hotarârilor F.R.C.F.
26.1. Pentru  situatiile  prevazute  la  pct.  1–  4  excluderea  opereaza  de  drept.  In  aceste  situatii
excluderea se constata  de catre  Biroul  Federal  si  va fi  comunicata  Adunarii  Generale  in  prima
sedinta a acesteia. 
26.2.Pentru celelalte situatii, excluderea unui membru afiliat al F.R.C.F. se realizeaza în temeiul
hotarârii  Adunarii  Generale,  la  propunerea  motivata  a  Biroului  Federal.  În  acest  caz,  hotarârea
Adunarii  Generale  se  pronunta  numai  cu majoritate  calificata  de 2/3  din voturile  exprimate  de
delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala respectiva.
Art. 27. Adunarea Generala este competenta sa decida asupra suspendarii membrilor afiliati, pe o
perioada de pâna la  2  ani,  în  cazul  în  care acestia  încalca statutul,  regulamentele,  hotarârile  si
deciziile F.R.C.F
27.1. Biroul Federal poate decide suspendarea cu titlu provizoriu. În acest caz decizia de suspendare
va  fi  supusa  validarii  primei  Adunari  Generale  a  F.R.C.F.  Adunarea  Generala  poate  decide
continuarea suspendarii, prelungirea, diminuarea, încetarea acesteia.
27.2. Pe întreaga perioada a suspendarii sau suspendării provizorii,  dreptul de vot al membrului
afiliat este suspendat în mod corespunzator. 
Art.28. Structurile  sportive  retrase  sau  excluse  din  Federatie  se  pot  reafilia  la  cerere,  urmand
procedura prevazuta la art. 17.

Capitolul V ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 29. Organe de conducere ale F.R.C.F. Sunt:
1)Adunarea Generala;
2) Biroul Federal;
3) Comitetul Executiv.
29.1.Organele de control  si  comisiile  centrale,  îsi  organizeaza si  desfasoara activitatea conform
propriilor regulamente, aprobate de Birou .
Art.  30. Adunarea Generala  este  autoritatea suprema a F.R.C.F.  si  este  constituita  din membrii
afiliati cu drept de vot.
Art. 31. Adunarea Generala este:
1) Adunarea Generala Ordinara;
2) Adunarea Generala Extraordinara;
3)Adunarea Generala de Alegeri.
Art. 32. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
1) aproba statutul si modificarile ulterioare aduse acestuia, cu avizul M.T.S.;
2) aproba strategia activitatii,  programe si planuri  pe termen mediu si lung, planurile anuale de
activitate; 
3) analizeaza activitatea desfasurata de F.R.C.F. pe diferite perioade;
4) aproba executia bugetara pe anul încheiat si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
ce urmeaza;
5) aproba, la propunerea Biroului Federal, sistemul si calendarul competitional national;
6) are drept de control permanent asupra Biroului Federal si Comisiei de cenzori;
7) aproba raportul privind activitatea Biroului Federal si raportului Comisiei de cenzori;
8) aproba emblema, insigna si steagul F.R.C.F.;
9) aproba completarea si revocarea Biroului Federal, a Comisiei de cenzori; 
10) desemneaza, la propunerea Biroului Federal membrii de onoare ai F.R.C.F.;
11) aproba anual cuantumul cotizatiilor si taxelor percepute de Federatie;
12) admite, exclude sau suspendă membrii F.R.C.F., dupa caz, la propunerea Biroului Federal;
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13) adopta sau aproba orice alte masuri necesare îndeplinirii scopurilor si strategiei F.R.C.F., în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
14)  hotaraste  asupra  dizolvarii  sau  lichidarii  Federatiei,  precum si  asupra  destinatiei  bunurilor
ramase;
15) alege şi demite Biroul Federal, Comisia de apel şi Comisia de cenzori;
16) exercita si alte atributii prevazute de statut sau de lege.
Art.33.  Adunarea Generala este statutar constituita în prezenta a jumătate  plus unu din numarul
delegatilor cu drept de vot. În situatia în care nu se întruneste cvorumul necesar, se va convoca o
noua adunare în termen de maxim 30 zile, aceasta fiind statutara indiferent de numarul delegatilor
cu drept de vot prezenti. Adunarea generala poate avea loc chiar si in aceeasi zi, in aceeasi locatie,
la o alta ora, cu conditia ca acest lucru sa fi fost mentionat expres in convocator.
33.1. În cadrul desfasurarii sedintei Adunarii Generale se verifica si se stabilesc:
a) Prezenta delegatilor cu delegatii scrise din partea structurilor sportive afiliate;
b) Persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial. Desemnarea acestora se face prin vot deschis
al delegatilor participanti la adunare;
c) Componenta Comisiei de validare si numarare a voturilor.Desemnarea membrilor acesteia se face
prin vot deschis al delegatilor cu drept de vot participanti la adunare.
33.2.Validarea reprezentantilor cu drept de vot se va face înaintea începerii Adunarii Generale, pe
baza delegatiei scrise, emise de structura sportiva care i-a desemnat.
33.3. Membrii Biroului Federal nu au drept de vot in adunarile generale in aceasta calitate.
33.4. Numai  delegatii  cu  drept  de  vot  prezenti  si  abilitati  sa  voteze  vor  putea  decide  asupra
aspectelor supuse la vot.
33.5. Membrii afiliati suspendati nu au drept de vot în Adunarea Generala în perioada suspendarii.
33.6. Votul prin corespondenta sau prin împuternicire (procura) nu este admis.
33.7. La  Adunarea  Generala  participa  cu  drept  de  vot,  în  conditiile  prezentului  statut,  câte  un
reprezentant al fiecarei structuri sportive afiliate, pe principiul un membru afiliat – un vot. Pot avea
drept de vot numai membrii afiliati care si-au achitat toate taxele, vizele, cotizatiile si au participat
în anul precedent Adunarii Generale la cel putin o competitie din calendarul competitional national. 
33.8. La Adunarea Generala vor putea participa în baza unei invitaţii si invitati, fara drept de vot,
inclusiv reprezentanti mass-media, cu aprobarea B.F.
33.9. În principiu, Adunarea Generala este publica, dar se poate hotarî, cu majoritate simpla, ca
sedinta sa fie secreta.
33.10.  Convocatorul Adunarii Generale, va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, ordinea de zi,
precum si data, ora si locul adunarii reconvocate in cazul in care la prima sedinta nu se intruneste
cvorumul. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza completarea si modificarea statutului FRCF,
propunerile de text  se vor transmite odata cu convocatorul,  iar membrii  afiliati  vor putea face
observatii si comentarii pe marginea materialelor cu conditia ca aceste observatii sa fie transmise
la sediul federatiei cu maximum 7 zile inainte de data fixata pentru adunare.
33.11. Ordinea de zi va fi supusa la vot Adunarii Generale. În situaţia în care Adunarea generală nu
aprobă ordinea zi comunicată, aceasta se modifică/completează în mod corespunzător, pe loc, pentru
a putea  fi aprobată de Adunarea Generală.
33.12.  Membrii afiliati pot face propuneri pentru completarea si/sau modificarea ordinii de zi în
termen de 7 zile de la comunicare. Propunerile pentru completarea si/sau modificarea ordinii de zi
se supun votului Adunarii Generale. 
33.13 Materialele supuse dezbaterii in adunarea generala, cu exceptia propunerilor de modificare
si completare a statutului care au regimul prevazut la art.33.10, se aduc la cunostinta membrilor
afiliati pentru consultare, cel mai tarziu cu 7 zile inainte de data fixata pentru adunare, discutiile pe
tema acestora urmand a avea loc in cadrul sedintei prin inscrieri la cuvant.
33.14. Adunarea Generala  este  condusa de catre  presedintele  F.R.C.F.  sau,  în lipsa acestuia,  de
vicepresedinte sau secretarul general. În lipsa acestora Adunarea Generala va hotarî cu majoritate
simpla cine va conduce sedinta.
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33.15. Secretariatul Adunarii Generale va redacta procesul-verbal care va cuprinde, in principal,
urmatoarele:
a. modalitatea prin care a fost convocata Adunarea Generala si caracterul adunarii;
b.anul, luna, ziua si locul desfasurarii;
c. numarul membrilor prezenti;
d. componenta prezidiului Adunarii Generale;
e. ordinea de zi votata de Adunarea Generala;
f. dezbaterile si luarile de cuvânt;
g. hotarârile adoptate;
h.orice alte activitati desfasurate în Adunarea Generala.
33.16. Procesul  verbal  va purta  semnatura presedintelui  F.R.C.F.  sau a  persoanei  desemnate,  în
conditiile art.33.14, sa conduca Adunarea Generala, a persoanelor care au întocmit procesul verbal,
a membrilor Biroului Federal si a reprezentantilor structurilor afiliate prezenti. Procesul verbal va fi
consemnat într-un registru inregistrat al F.R.C.F., a carui consultare este permisa membrilor afiliati,
reprezentantilor M.T.S. si altor organe abilitate de lege.Procesele verbale se înscriu într-un registru
numerotat si parafat, fiecare fila va purta stampila Federatiei în partea superioara dreapta. Lucrarile
sedintelor  pot  fi  inserate  pe orice  suport,  iar  dupa sedinte,  secretarul  general  poate  întocmi  un
document detaliat cu problematica dezbatuta si hotarârile luate, spre a fi difuzat.
33.17. Participantii cu drept de vot prezenţi la sedintele Adunarii Generale, au dreptul sa conteste
orice  eroare  înscrisa  în  procesul  verbal,  dupa  corectarea  careia  vor  semna  în  mod  obligatoriu
procesul verbal. Orice contestatie ulterioara este lovita de nulitate. 
33.18. Nimeni nu este constrâns sa voteze.
33.19. Hotarârile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla (jumatate plus unu) a voturilor
membrilor afiliati prezenti, în afara de cazurile de mai jos in care este necesara :
1). o majoritate de 2/3 din numarul membrilor afiliaţi prezenti pentru:
a) modificari si completari ale statutului;
b) admiterea membrilor afiliati provizoriu;
c) excluderea membrilor afiliati pentru situaţiile prevăzute la art 26, pct. 5) şi 6);
d)modificări şi/sau completari la ordinea de zi;
e) schimbarea sediului Federatiei;
2) o majoritate de 2/3 din numarul membrilor afiliati cu drept de vot pentru:
a) schimbarea scopului federatiei;
b)demiterea  preşedintelui,  vicepreşeditelui  sau  Biroului  Federal,  excluderea  membrilor  Biroului
Federal, la propunerea Biroului Federal;
c) dizolvarea federatiei.
33.20. Hotarârile  se  adopta  prin  vot  deschis  sau secret,  în  raport  de  modalitatea  si  prevederile
prezentului statut.
33.21. Hotarârile  Adunarii  Generale  sunt  obligatorii  pentru toti  membrii  afiliati,  indiferent  daca
aceştia au luat sau nu parte la adunare si intra în vigoare în termen de 15 zile de la adoptarea lor,
daca nu se stabilesc alte termene.
33.22. Hotarârile Adunarii Generale, contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in prezentul statut, pot
fi atacate în justitie de catre oricare dintre membrii afiliati care nu au luat parte la adunare sau care
au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, în termen de 15
zile de la data când au luat la cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa
caz.
33.23. Hotarârile Adunarii Generale se certifica, prin semnatura, de catre presedinte sau de catre
persoanele desemnate, în conditiile art. 33.14., sa conduca sedinta si intra în vigoare la data stabilita
de aceasta.
33.24. Cheltuielile  determinate  de  participarea  la  Adunarea  Generala  sunt  suportate  de  fiecare
membru afiliat, iar pentru membrii Biroului Federal de F.R.C.F.,in functie de bugetul de venituri si
cheltuieli.
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Art. 34. Adunarea Generala Ordinara se desfasoara anual în primul trimestru, cu exceptia anului in
care are loc Adunarea Generala de Alegeri, si va fi convocata de Biroul Federal cu cel putin 30 de
zile înainte de data fixata pentru desfasurarea ei, ocazie cu care se transmite membrilor afiliati, in
scris (fax, posta,e-mail etc.) ordinea de zi. Ordinea de zi se anuntă si pe site-ul oficial al Federatiei.
34.1. La Adunarea Generala Ordinara au drept de vot reprezentantii membrilor afiliati.
34.2. Prevederile art. 33 se aplica  Adunarii Generale Ordinare.
Art. 35. Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata cu cel putin 15 zile înainte de data
fixata pentru desfasurarea ei, ocazie cu care se transmite membrilor afiliati, in scris (fax, posta,e-
mail etc.) ordinea de zi. Ordinea de zi se anuntă si pe site-ul oficial al Federatiei.
35.1. Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata de catre: a) presedinte; b) majoritatea
simpla  a  Biroului  Federal;  c)  printr-o  motiune  de  neîncredere  în  activitatea  Biroului  Federal,
semnata de cel putin jumatate din delegatii cu drept de vot care au participat la ultima adunare
generală; d) Ministerul Tineretului si Sportului, în cazuri exceptionale: abateri grave de la normele
generale  privind  activitatea  sportiva,  de  la  prevederile  statutului  si  regulamentelor  F.R.C.F.,
activitate necorespunzatoare a organelor de conducere a F.R.C.F.
35.2.Ordinea de zi a unei Adunari Generale Extraordinare va include numai temele (problemele)
care au determinat necesitatea convocarii ei. Nici o alta problema, în afara celor incluse pe ordinea
de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunari.
35.3. Prevederile art. 33 si 34.1 se aplica si Adunarii Generale Extraordinare.
Art. 36. Adunarea Generala de Alegeri se desfasoara o data la 4 ani si va fi convocata de Biroul
Federal  cu cel  putin 30 de zile  înainte  de data  fixata  pentru desfasurarea ei,  ocazie  cu care se
transmite membrilor afiliati, in scris (fax, posta,e-mail, etc) ordinea de zi. Ordinea de zi se anuntă si
pe site-ul oficial al Federatiei.
36.1.Cu cel putin 15 zile înainte de data desfasurarii Adunarii Generale de Alegeri, membrii afiliati
vor înainta la F.R.C.F. propunerea nominala pentru: 1 presedinte, 2 vicepresedinti si maximum 7
membri simpli ai Biroului Federal. Pentru fiecare candidat se vor prezenta urmatoarele documente:
confirmarea  acceptarii  de  catre  candidat,  prezentarea  activitatii  candidatilor,  cazierul  judiciar  si
curiculum vitae al acestora.
36.2. Propunerile  care  nu  sunt  însotite  de  documentele  prevazute  la  art.36.1.,  nu  se  iau  în
considerare.
36.3. Fiecare propunere pentru functia de presedinte trebuie însotita în plus fata de documentele
prevazute  la  art.36.1.si  de  programul  strategic  privind  organizarea  si  dezvoltarea  activitatii  de
culturism şi fitness pe care îl preconizeaza respectivul candidat pentru perioada viitorului mandat,
prezentat  în  scris,  precum şi  documente  doveditoare  care  să  ateste  absolvirea  unei  instituţii  de
învăţământ superior.
36.4.Fiecare propunere pentru functia de vicepresedinte trebuie însotita în plus fata de documentele
prevazute  la  art.36.1.si  de  documente  doveditoare  care  să  ateste  absolvirea  unei  instituţii  de
învăţământ superior.
36.5. Un candidat poate fi ales, chiar daca, în mod exceptional, din motive bine întemeiate, nu poate
fi prezent la Adunarea Generala de Alegeri, cu aprobarea a jumatate plus unu din membrii afiliati
prezenti.
36.6.Validarea candidaturilor se va face in sedinta Biroului Federal  care se va desfasura ulterior
incheierii perioadei de inscriere.
36.7.Ordinea de zi a Adunarii Generale de Alegeri va cuprinde, in principal, urmatoarele: alegerea
presedintelui si vicepresedintilor F.R.C.F., membrilor simpli (7) ai Biroului Federal si ai Comisiei
de cenzori.
36.8. Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Distribuirea si numararea buletinelor
de vot se face de catre Comisia de validare si numarare a voturilor.Numarul buletinelor de vot
eliberate va fi anuntat de Comisia de validare si numarare a voturilor înainte de numararea acestora.
Daca numarul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este
validat. Daca numarul buletinelor returnate îl depaseste pe cel al buletinelor emise, votul este anulat
si se va proceda la o alta votare.La stabilirea rezultatului votarii se iau în calcul numai buletinele
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valabile returnate. Buletinele necompletate si buletinele anulate nu se iau in calcul.
36.9. Rezultatul alegerilor va fi validat de Comisia de validare si numarare a voturilor si consemnat
atat  în procesul-verbal  al  Adunarii  Generale,  cat  si  in procesul-verbal  incheiat  de comisie  dupa
numararea voturilor.
36.10. Alegerea Biroului Federal se va face prin vot secret, pe functii, putand fi declarat ales ca
membru, un singur reprezentant al unei structuri sportive. În cazul în care pentru o anumita functie a
fost propus un singur candidat, alegerea acestuia se poate face si prin vot deschis. 
Art.36.11.Candidatii sunt declarati alesi dupa cum urmeaza: 
a)  presedintele  si  fiecare  dintre  vicepresedinti, in  primul  tur  de  scrutin,  numai  daca  întrunesc
majoritatea  simpla  a  voturilor  celor  prezenti  la  Adunarea  Generala.  În  situatia  în  care,  dupa
desfasurarea  primului  tur  de  scrutin  pentru  aceste  functii,  nu  s-a  întrunit  majoritatea  simpla  a
voturilor pentru nici un candidat, se va organiza un al doilea tur de scrutin, în care vor participa
primii doi candidati, pentru fiecare dintre functii, în ordinea data de numarul de voturi obtinute la
primul tur de scrutin. După al doilea tur de scrutin va fi ales candidatul care obtine majoritatea
relativă.Daca  pe  primul loc sunt  mai  multi  candidati  care  au obtinut  un numar egal  de voturi,
superior celui realizat de candidatul imediat urmator, scrutinul va avea loc între ei. După al doilea
tur de scrutin va fi ales candidatul care obtine majoritatea relativă.In cazul în care pe locul doi sunt
mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, scrutinul va avea loc între acestia si
candidatul situat pe primul loc. Dupa al doilea tur de scrutin, va fi declarat presedinte candidatul
care obtine majoritatea relativă. În cazul egalitatii numarului de voturi, scrutinul se repeta.
b) membri simpli ai Biroului Federal vor fi declarati alesi din rândul candidatilor care au obtinut
cele mai multe voturi, în ordine descrescatoare, pâna la completarea numarului stabilit. Daca pentru
completarea ultimului loc de membru simplu al Biroului Federal, sunt doi sau mai multi candidati
cu acelasi numar de voturi se va tine un nou tur de scrutin intre acestia.Când cel putin o functie din
Biroul Federal nu a putut fi ocupata în Adunarea Generala de Alegeri, aceasta se poate ocupa prin
alegeri care vor fi incluse în ordinea de zi a primei Adunari Generale Ordinare a Federatiei. Prin
exceptie, cu acordul a 2/3 din numarul membrilor afiliati prezenti la Adunarea Generala de Alegeri
statutar  întrunita,  în cazul  neocuparii  unor functii  din Biroul  Federal,  se poate organiza o noua
Adunare Generala de Alegeri, termenul acesteia fiind stabilit în adunarea în care nu s-au ocupat
functiile respective.Prevederile art. 33 se aplica, şi în acest caz, corespunzator.Hotararea Adunarii
Generale de Alegeri, se va consemna intr-un document care va fi semnat in mod obligatoriu, la
terminarea  sedintei,  de  catre  toti  membrii  cu  drept  de  vot  participanti  la  sedinta  respectiva  si
membrii Comisiei de validare si numarare a voturilor.
Art.37.  Biroul Federal, cu excepția secretarului general, este ales pe o perioada de 4 ani de catre
Adunarea Generala prin alegeri libere, în conformitate cu prevederile prezentului statut.
Este format din  11 membri si are urmatoarea structura:- presedinte;-   2 vicepresedinti;- secretar
general (este membru de drept);-7 membri simpli
Art.38. Nu pot fi membri ai Biroului Federal:
a) persoanele care au suferit condamnari sau care au menţiuni în Certificatul de cazier;
b)sportivi sau fosti sportivi sanctionati pentru acte de indisciplina sportiva sau pentru încalcarea
prevederilor antidoping;
c)persoanele  care  au  facut  parte  din  aceeasi  structura  anterior  si  au  fost  excluse  pe  motive  de
inactivitate sau actiuni contrare intereselor Federaţiei.
Art.39. Biroul Federal este convocat de presedinte sau secretarul general, prin adresa scrisa sau
orice alt mijloc, precizându-se ordinea de zi, cu cel putin 15 zile inainte. Ordinea de zi poate fi
modificata cu majoritatea simpla (jumatate plus unu) din membrii prezenti, sedinta fiind statutara în
prezenta a jumatate plus unu din numarul total de membri. 
39.1.  Biroul  Federal  conduce  activitatea  Federatiei  în  perioada  dintre  2  (doua)  Adunari  si  se
întruneste ori de cate ori este nevoie, dar nu mai putin de 6 ori pe an.
39.2. Sedintele Biroului Federal sunt statutare in conditiile in care la sedinta sunt prezenti/isi pot
exprima votul cel putin 7 membrii,  iar hotarârile sunt valabile daca se iau cu majoritatea simpla
(jumatate plus unu) din voturile participantilor la sedinta. Votul poate fi exprimat personal sau de la
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distanta prin: videoconferinta, teleconferinta, electronic (prin email).
39.3.  Hotarârile Biroului Federal pot fi suspendate numai de Ministerul Tineretului si Sportului,
daca acestea sunt luate în afara actelor normative cu incidenta în materie.
39.4.  Lucrarile  sedintelor  Biroului  Federal  sunt  consemnate  într-un  proces  verbal  de  sedinta,
înscriindu-se opiniile personale ale fiecarui membru prezent. Procesele verbale vor fi semnate în
mod obligatoriu de membrii  Biroului  Federal prezenti  la sedinta,  dupa ce vor fi  citite la  finele
fiecarei sedinte de presedinte, secretarul general sau alt membru care a condus sedinta, corectându-
se orice eroare de înregistrare.  In cazul in care sedintele au avut loc integral sau partial utilizandu-
se modalitatea “la distanta” (tele/videoconferinte/electronic) astfel cum se prevede la art.39 pct.2,
dovada modului in care s-a votat va fi confirmata printr-un email, in care se va mentiona problema
dezbatuta si votul. Modul de vot astfel exprimat va fi consemnat in Registrul de Procese Verbale,
iar documentul care contine exprimarea votului se va tipari si se va atasa in registru. 
39.5. Participantii  la  sedintele  de  Birou Federal  au  dreptul  sa  conteste  orice  eroare  înscrisa  în
procesul  verbal,  dupa corectarea  careia  vor  semna în mod obligatoriu  procesele  verbale.  Orice
contestatie ulterioara este lovita de nulitate. Procesele verbale se înscriu într-un registru numerotat
si parafat, fiecare fila va purta stampila Federatiei în partea superioara dreapta. Lucrarile sedintelor
pot  fi  inserate  pe orice  suport,  iar  dupa sedinte,  secretarul  general  poate  întocmi  un document
detaliat cu problematica dezbatuta si hotarârile luate, spre a fi difuzat.Votul prin corespondenta sau
împuternicire (procura) nu este admis.
39.6. Membrii Biroului Federal nu au dreptul de vot daca în cadrul acestuia se decide asupra unui
litigiu în care sunt implicati ei sau structura sportiva din care fac parte.
39.7. La sedintele Biroului Federal pot participa ca invitati: specialisti, conducatori de cluburi si
sectii  sportive,  ziaristi,  daca participarea acestora a  fost  aprobata anterior  de Biroul  Federal  cu
majoritate simplă .Sedintele Biroului Federal nu sunt publice.
39.8.  Cheltuielile  determinate  de  participarea  la  sedinta  a  membrilor  Biroului  Federal,  pot  fi
suportate de Federatie.
39.9. Calitatea de membru a Biroului Federal se pierde in urmatoarele situatii:
a)  de  drept  în  situatia  în  care  se  absenteaza  nemotivat  de  la  cel  putin  2  sedinte  într-un  an
calendaristic; în caz de absenta motivata, membrul Biroului Federal este obligat sa faca dovada;
b) prin demisie, deces sau imposibilitatea indeplinirii functiei;
c) excludere sau demitere, ca urmare a hotarârii Adunarii Generale, la propunerea Biroului Federal,
pentru încalcari grave ale statutului, regulamentelor si normelor federale precum si pentru conduita
necorespunzatoare,  constând  în  defaimarea  activitatii,  lipsa  de  activitate  si  implicare  sau  alte
prejudicii aduse Federaţiei;
39.10. În situaţiile prevăzute la art.39.9. componenţa Biroului Federal se completează cu membrii
simpli noi, propuşi de Biroul Federal, în limita unui număr de trei membrii simpli pe durata unui
mandat. Ulterior, propunerile  Biroului Federal vor fi validate, cu majoritate simplă, în cadrul primei
Adunări Generale Ordinare. 
39.11. In  situatiile  prevazute  la  art.  39.9,  pe  cale  de  excepţie  de  la  prevederile  art.  36,  va  fi
convocată Adunarea Generală de Alegeri pentru: 
a) alegerea preşedintelui sau vicepresedintilor, după caz;
b) formarea unui nou Birou Federal  (7 membrii  simpli), respectându-se prevederile 36.11.b),  în
situația în care un al patrulea membru simplu din cadrul Biroului  Federal îşi pierde calitatea, pe
durata unui mandat.
Art. 40. Biroul Federal are urmatoarele atributii :
1.asigura  aplicarea  planurilor  de  activitate  elaborate  pentru  îndeplinirea  strategiei  F.R.C.F.  pe
termen lung, mediu sau scurt;
2. aproba componenta comisiilor F.R.C.F.;
3. aproba componenta delegatiilor care participa la activitati internationale;
4. aproba mandatul reprezentantilor F.R.C.F. în vederea participarii la activităţi internaţionale;
5. analizeaza periodic activitatea de pregatire si nivelul atins de componentii loturilor de culturism
şi fitness precum si a sectiilor afiliate;
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6.  analizeaza  activitatea  desfasurata  si  rezultatele  obtinute  la  activitati  internationale  pe  baza
rapoartelor întocmite si prezentate de conducatorii acestor delegatii, împreuna cu colectivele tehnice
si ia masuri în consecinta;
7. organizeaza si asigura îndrumarea si controlul activitatii structurilor sportive afiliate si comisiilor
centrale;
8. aproba anual lista arbitrilor de nivel national şi internaţional, la propunerea Comisiei de arbitraj;
9.  propune  Adunarii  Generale  acordarea  titlurilor  de  „Presedinte  de  Onoare”  si  „Membru  de
Onoare” al F.R.C.F.;
10. asigura aducerea la îndeplinire a tuturor hotararilor Adunarii Generale si respectarea de catre
toti  membrii  a  statutului  si  regulamentelor  F.R.C.F.,  precum  si  a  normelor  generale  privind
activitatea sportiva; 
11. aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a F.R.C.F.;
12. aproba documentele prevăzute la art.14, precum şi eventualele modificări şi completari aduse
ulterior acestora; 
13.  aproba  afilierea  provizorie  a  structurilor  sportive  ale  F.R.C.F.,  radierile  si  schimbarile  de
denumire ale acestora;
14. numeste, la propunerea presedintelui, presedintii comisiilor centrale; 
15. valideaza membrii comisiilor centrale, la propunerea presedintilor desemnati;
16. propune Adunarii Generale proiectul de buget si urmareste executarea acestuia;
17.  propune  spre  aprobarea  Adunarii  Generale  calendarul  competitional  intern  si  dupa  caz
international;
18. analizeaza si valideaza hotarârile Comitetului Executiv;
19. dupa caz, propune afilierea F.R.C.F. la organisme sportive internationale;
20. convoaca Adunarea Generala Ordinara, Adunarea Generala Extraordinara si pe cea de alegeri,
aproba ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi prezentate; 21.aproba acordarea titlurilor de
antrenori emeriti, maestri ai sportului si maestri emeriti ai sportului, tehnicienilor si sportivilor care
îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu prevederile legale si le comunica M.T.S.;
22. aproba organizarea si statul de functii al F.R.C.F.;
23.se preocupa de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea Federatiei din alte surse decât
cele bugetare;
24. propune Adunarii Generale modificari sau completări ale statutului Federatiei; 
25.  analizeaza  si  aproba,  dupa caz,  propunerile  de  cheltuieli  estimate  precum si  cele  efectuate
pentru competiţiile prevăzute în calendarul competitional; 
26.  stabileste  si  aproba,  în  temeiul  normelor  legale,  premierea  celor  mai  buni  sportivi,  a
personalului F.R.C.F., arbitri, instructori, antrenori si a celor evidentiati pentru merite deosebite în
anul competitional desfasurat;
27. avizeaza deciziile comisiilor centrale;
28. propune Adunarii Generale, în situaţii bine întemeiate, demiterea preşedintelui, vicepresedintilor
sau excluderea membrilor Biroului Federal;
29. aproba propunerile pentru acordarea medaliilor si ordinelor sportive conform prevederilor legale
in vigoare si le comunica M.T.S;
30.  solutioneaza  recursul  formulat  împotriva  hotarârilor  definitive  pronuntate  de  comisiile  de
specialitate F.R.C.F.; 
31. solutioneaza ca ultima instanta pe linia organelor sportive,  litigiile,  care apar între membrii
F.R.C.F. sau între acestia si organismele federale, hotarârile fiind definitive si executorii; 32.exercita
orice alte atributii prevazute de statut, de lege sau stabilite de Adunarea Generala.
Art. 41. Comitetul Executiv se constituie pentru solutionare operativa a problemelor urgente si
neprevazute,  de  ordin  administrativ,  care  apar  între  doua  sedinte  ale  Biroului  Federal,  iar
convocarea acestuia nu este posibila în timp util.
41.1.Comitetul Executiv va fi format din:- presedintele Federatiei  (în lipsa acestuia, unul dintre
vicepresedinti, nominalizat de presedinte pentru a face parte din Comitetul Executiv);  - secretarul
general al Federatiei; - 1 membru din Biroul Federal, stabilit de presedinte;
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41.2.  Comitetul  Executiv  se  întruneste  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  convocarea  fiind  facuta  de
presedinte sau secretarul general prin adresa scrisa sau orice alt mijloc. Aceştia stabilesc, ordinea de
zi, locatia etc. 
41.3.Hotarârile se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor, iar în caz de egalitate primeaza
votul presedintelui, (vicepresedintelui), care nu se poate abtine. Sedintele C.E. se consemneaza în
registrul  de procese verbale  propriu,  stampilat  pe fiecare fila  in partea dreapta sus cu ştampila
F.R.C.F. si se semneaza de catre toti membrii.
41.4.Activitatea C.E. si hotarârile luate sunt prezentate spre validare la prima sedinta a Biroului
Federal.41.5.Cheltuielile determinate de participarea la sedinta a membrilor C.E. pot fi suportate de
F.R.C.F.
Art. 42. Comitetul Executiv are urmatoarele atributii:a) Valideaza candidaturile pentru ocuparea
functiilor din cadrul organelor de conducere si a Comisiei de cenzori, daca acest lucru nu se poate
face in cadrul Biroului Federal; b) Analizeaza si decide asupra oricarei situatii neprevazute în statut
si R.O.F. al F.R.C.F., urmând ca hotarârile sale sa fie supuse aprobarii în prima sedinta a Biroului
Federal. 
Art. 43. Presedintele este persoana oficiala care reprezinta F.R.C.F., fiind ales de catre Adunarea
Generala pe o perioada de 4 ani si are urmatoarele atributii:
1. reprezinta Federatia Româna de Culturism şi Fitness în relatiile cu autoritatile publice române, cu
alte foruri sportive internationale, precum si cu persoanele juridice si fizice române si straine, cu
respectarea prevederilor prezentului statut;
2.  asigura  aducerea  la  îndeplinire  a  hotarârilor  Adunarii  Generale  si  ale  Biroului  Federal  si
urmareste realizarea acestora, putând propune asupra masurilor necesare;
3. realizeaza relatia functionala cu M.T.S. şi cu alte instituţii pe problemele privind activitatea de
culturism şi fitness;
4.  stabileste  împreuna  ce  secretarul  general  ordinea  de  zi  si  documentele  care  se  prezinta  în
Adunarea Generala;
5. selectioneaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al Federatiei, în conditiile
legii,  stabileste  îndatoririle  si  responsabilitatile  acestora,  negociaza  contractele  individuale  de
munca si supune aprobării Biroului Federal retribuţia acestora;
6.prezideaza toate sedintele Adunarii Generale, Biroului Federal si C.E
7. la sedintele de Birou Federal si C.E, presedintele voteaza si, în caz de egalitate, votul sau este
decisiv;
8.  asigura  aplicarea  strategiilor  si  politicilor  de  dezvoltare  a  activitatii  stabilite  de  Adunarea
Generala;
9.  semneaza  deciziile  de  incadrare  si  incetare  a  activitatii  personalului  salariat  al  F.R.C.F.  ,in
conditiile legii.
10. aproba fisele posturilor personalului salariat al F.R.C.F.; 
11. poate delega în scris o parte din atributii vicepresedintilor, secretarului general, sau membrilor
Biroului Federal;
12. informeaza Adunarea Generala privind sanctiunile aplicate membrilor F.R.C.F. care au încalcat
prevederile statutului si regulamentelor F.R.C.F.; 
13. verifica împreuna cu secretarul general si contabilul Federatiei corectitudinea si încadrarea în
prevederile  legale  a  cheltuielilor  prevazute  efectuate  din  bugetul  federal,  venituri  suplimentare,
sponsorizari, donatii, etc,
14.  incheie acte  juridice în  numele şi  în  contul  Federatiei,  potrivit  competentelor  acordate  prin
prezentul statut;
15. exercita orice atributie delegata de Adunarea Generala si/sau de Biroul Federal, cu respectarea
prevederilor din prezentul statut;
43.1. În exercitarea atributiilor ce îi revin, presedintele F.R.C.F. emite decizii.
43.2  Pentru  indeplinirea  atributiilor  sale,  presedintele  poate imputernici in  scris  vicepresedintii,
secretarul general sau orice alt membru din Biroul Federal.
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Art.44  Vicepresedintii sunt  membri  ai  Biroului  Federal,  fiind alesi  de Adunarea Generala  pe o
perioada de 4 ani. Acestia au urmatoarele atributii principale :
1. coordoneaza activitatea structurilor stabilite de catre presedinte; 
2. prin imputernicire, preia atributiile presedintelui pe perioada în care acesta lipseste legal sau este
în imposibilitatea de a-si exercita mandatul;
3. participa la sedintele structurilor in care a fost desemnat membru conform statutului sau R.O.F;
4. executa orice activitate stabilita de catre presedinte sau Adunarea Generala.
Art.  45. Secretarul  general  este  membru  de  drept  al  Biroului  Federal,  fiind  angajat  si  este
ordonatorul de credite al Federatiei. Secretarul general este numit de catre presedinte, in conditiile
legii. Secretarul general indeplineste urmatoarele atributii principale:
1. reprezinta F.R.C.F. în relatiile cu tertii în cazul delegarii acestei calitati de catre presedinte;
2. asigura conducerea si coordonarea activitatii celorlalti salariati ai Federatiei, pe baza R.O.F.; 
3. coordoneaza activitatea comisiilor FRCF;
4.  intocmeste  planul  de  activitate  al  F.R.C.F.  si  urmareste  îndeplinirea  acestuia,  a  hotarârilor
Biroului Federal si C.E.;
5.  intocmeste  împreuna cu presedintele,  ordinea  de  zi  a  sedintelor  Adunarii  Generale,  Biroului
Federal,  C.E,  pregateste  sedintele  si  asigura  elaborarea  în  timp  util  a  materialelor  ce  trebuie
prezentate; 
6. coordoneaza întocmirea bugetului anual si al calendarului competitional si le supune discutiei
Biroului Federal în vederea aprobarii de catre Adunarea Generala;
7. inregistreaza si solutioneaza in mod operativ corespondenta primita si transmisa; 
8.urmareste  realizarea  programelor  si  actiunilor  din  calendarul  Federatiei,  raspunzând  de
respectarea legislatiei în vigoare;
9. raspunde împreuna cu contabilul de asigurarea materiala a F.R.C.F.; 
10.  impreuna cu comisiile  centrale  pregateste  si  supune aprobarii  Biroului  Federal  componenta
nominala a delegatiilor care se deplaseaza în strainatate si programul de pregatire;
11.  stabileste  sarcini  precise  comisiilor  centrale  in  vederea  îndeplinirii  atributiilor  si  scopului
Federatiei; 
12. urmareste centralizarea datelor rezultate din competitiile desfasurate; 
13. raspunde împreuna cu presedintele si contabilul de cheltuirea fondurilor atrase de la parteneri si
sponsori, conform proiectului de buget si hotararilor luate in Biroul Federal;
14.  raspunde  împreuna  cu  presedintele  si  contabilul  de  organizarea  si  derularea  contractelor
încheiate de F.R.C.F. cu M.T.S. pe baza de programe;
15.  este  obligat  sa  informeze  imediat  Biroul  Federal  orice  disfunctionalitate  sau  impediment
intervenit în aplicarea pct. 45.13 si 45.14.;
16. realizeaza legatura functionala cu compartimentele de specialitate din cadrul M.T.S. în scopul
rezolvarii  operative  a  problemelor  tehnico-organizatorice,  administrativ-financiare,  precum si  a
altor aspecte din activitatea F.R.C.F., raspunzând de operativitatea solutionarii cerintelor formulate
de conducerea M.T.S.; 
17. colaboreaza cu D.S.T.J, alte institutii si organizatii în vederea îndeplinirii atributiilor pe care le
are;
18.  urmareste  indeplinirea  sarcinilor  trasate  de  Biroul  Federal  fiecarui  presedinte  al  comisiilor
centrale si modul de rezolvare a acestora;
19. organizeaza si raspunde de arhiva F.R.C.F. şi impreună cu Comisia  mass-media ,administreaza
site-ul  Federaţiei,  organizeaza si  raspunde de  activitatea cu  publicul,  raspunde cererilor  privind
informatiile de interes public;
20. face propuneri Biroului Federal, impreuna cu presedintele Comisiei de Competitii, Transferari si
Legitimari, pentru acordarea titlurilor de antrenori emeriti, maestri ai sportului si maestri emeriti ai
sportului etc., tehnicienilor si sportivilor care îndeplinesc criteriile stabilite;
21.  face  propuneri  Biroului  Federal  pentru  acordarea  medaliilor  si  ordinelor  sportive  conform
prevederilor legale in vigoare;
22. executa orice alte sarcini stabilite de presedinte, Biroul Federal sau C.E.;
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23. răspunde  de  organizarea  cursurilor  de  formare,  perfectionare,  specializare  si   licentiere a
instructorilor sportivi, antrenorilor, arbitrilor si alti specialisti in domeniu. Coordoneaza organizarea
cursurilor de formare profesionala.
Art.46. În  F.R.C.F.orice  cheltuiala  se  angajează  numai  cu  aprobarea  Biroului  Federal  sau  C.E.
Sumele  necesare  oricarei  actiuni  vor  fi  avizate  cu  respectarea  prevederilor  legale  în  domeniul
financiar-contabil. 
Art.47. Personalul salariat al F.R.C.F.:
47.1. Federatia Romana de Culturism şi Fitness are stat de functii propriu care se aproba de Biroul
Federal.
47.2.Personalul salariat încheie contracte de munca pe durata determinata/nedeterminata cu F.R.C.F.
semnate de reprezentantul legal - presedintele. 
47.3.Contractul individual de munca al secretarului general, al contabilului si al altor angajati se
poate  încheia  de  regula  pe  o  perioada  egala  cu  mandatul  presedintelui  si  vor  contine  în  mod
obligatoriu o clauza prin care pot înceta oricând prin decizia scrisa a presedintelui, la propunerea
Biroului Federal in cazul neindeplinirii atributiilor prevazute in fisa postului . Hotararea se ia, cu
majoritatea simpla a Biroului Federal intrunit statutar.
Contractele de muncă se încheie şi se desfac în conditiile legii.
47.4.În  cadrul  F.R.C.F.  se  pot  utiliza,  în  conditiile  legii,  pe  baza  de  contract,  serviciile  unor
colaboratori, necesare pentru buna desfasurare a activitatii si pentru realizarea unor obiective ale
F.R.C.F. cum ar fi:1) consilier juridic;2) instructori sportivi;3) profesori, formatori, etc;4) arbitrii.
47.5.Atributiile personalului salariat se stabilesc prin fisa postului aprobate de presedinte.
47.6.Incadrarea personalului salariat se face potrivit legislatiei în vigoare. 
47.7.Fondurile  aferente  salarizarii  personalului  Federatiei  se  asigura  din  sumele  alocate  de  la
bugetul de stat si/sau venituri proprii.

Capitolul VI - COMISIA DE CENZORI

Art.48. Controlul financiar al F.R.C.F. este asigurat de Comisia de cenzori, formata din 3 persoane
(presedinte si 2 membrii), alese de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani potrivit statutului si
este organul care controleaza gestiunea F.R.C.F.
48.1.Comisia de cenzori este subordonata Adunarii Generale.
48.2. Din membrii comisiei, cel putin un cenzor trebuie sa fie contabil sau expert contabil.
48.3. In caz de descompletare pe perioada mandatului, se pot alege alti cenzori cu ocazia primei
Adunari Generale Ordinare.
48.4. Comisia de cenzori îsi poate elabora propriu regulament pe care îl va prezenta spre aprobare
Biroului Federal.
48.5. Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de cenzori.
48.6. Drepturile şi obligaţiile comisiei de cenzori sunt: 
1. verifica modul în care este administrat patrimoniul F.R.C.F.;
2.  intocmeste rapoarte anuale,  sau ori de cate ori  este nevoie,  privind modul de administrare a
patrimoniului F.R.C.F. si le supune aprobarii Adunarii Generale; 
3. poate participa prin presedinte  sau înlocuitorul legal la sedintele Biroului Federal, fara a avea
drept de vot;
4.  indeplineste  orice  alte  atributii  în  legatura  cu  domeniul  sau  de  activitate  stabilite  de  Biroul
Federal sau de Adunarea Generala;
5.alte drepturi şi obligaţii  prevazute de legislatia în vigoare.
48.7. Organele  de  administrare  ale  F.R.C.F.  sunt  obligate  sa  puna  la  dispozitia  cenzorilor
documentele necesare îndeplinirii atributiilor acestora.
48.8.  Adunarea Generala poate aproba ca activitatea de control  financiar-contabil a Federatiei, sa
poata fi efectuata de catre o structura specializata, pe baza unui contract incheiat in acest sens.
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Capitolul VII -  COMISIA DE APEL

Art. 49. Comisia de apel este aleasa de Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani, la propunere
Biroului Federal.Comisia de apel este formata din 3 persoane (presedinte si 2 membrii).Comisia de
apel  îsi  poate  elabora  propriul  regulament  pe  care  îl  va  prezenta  spre  aprobare  Biroului
Federal.Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de apel.Membrii Comisiei de apel
trebuie sa se bucure de aprecierea unanima a membrilor afiliati, sa aiba o conduita ireprosabila si sa
nu apartina nici unei structuri sportive afiliate.Comisia de apel judeca apelurile formulate de catre
membrii afiliati împotriva hotarârilor Comisiei juridice, de disciplina şi pentru relaţia cu A.N.A.D.
Comisia  de  apel  poate  hotarî  împotriva  oricarei  sanctiuni  pe  linie  disciplinară,  prevazuta  în
regulamentele F.R.C.F. si a prezentului statut.

Capitolul VIII  - COMISIILE F.R.C.F. 

Art.  50. Comisiile  F.R.C.F.  sunt  organe specializate  pe principalele  domenii  de  activitate,  care
sprijina  activitatea  Biroului  Federal  în  conformitate  cu  prezentul  statut.ctivitatea  acestora  se
organizeaza si se desfasoara pe baza atributiilor stabilite de Biroul Federal, conform regulamentelor
proprii aprobate de Birou Federal
Art.51. Membrii comisiilor sunt numiti de catre presedinti si validati de catre Biroul Federal. Lista,
continutul numeric si nominal, organizarea comisiilor, precum si orice modificare sunt stabilite de
Biroul Federal.
Art.52. Comisiile F.R.C.F. sunt formate din 3-4 persoane (presedinte si 2-3 membri).Hotarârile
comisiilor se adopta cu majoritate simpla din numarul membrilor prezenti la sedinta.
Art.53. Sedintele comisiilor nu sunt publice.
Art.54. Comisiile  F.R.C.F.  prezinta  anual,  sau  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  raport  de  activitate
Biroului Federal.
Art.55. În cadrul F.R.C.F. functioneaza urmatoarele comisii centrale:
a) Comisia de Relatii Internationale si Arbitraj; 
b) Comisia de Antrenori;
c) Comisia de Competitii, Transferari si Legitimari; 
d) Comisia juridică, de disciplina şi pentru relaţia cu A.N.A.D.;
e) Comisia de IT;
f) Comisia de presa si mass-media; 
g) Comisia de Marketing; 
h) Comisia de apel;
i) Comisia de cenzori;
j) Comisia de Sanatate Sportiva.
55.1 Presedintii comisiilor, vor fi numiti de Biroul Federal la propunerea presedintelui, iar membrii
comisiilor sunt numiti de presedinti si validati de Biroul Federal, cu exceptia Comisiei de cenzori si
a Comisiei de Apel care sunt reglementate special la Cap.VI si Cap.VII.
55.2. Pentru desfasurarea in conditii foarte bune a activitatii pe linie de culturism şi fitness Biroul
Federal poate aproba, la propunerea secretarului general, constituirea si a altor comisii centrale.
55.3.  Componenta  si  atributiile  acestor  comisii  vor  fi  stipulate  în  R.O.F.  al  F.R.C.F.  si  în
regulamente  proprii,  aprobate  de  Biroul  Federal.  Modificările  şi  completările  ulterioare  aduse
Regulamentelor proprii se aproba de către Biroul Federal.
55.4. Atributiile  comisiilor  F.R.C.F.  si  numarul  de membri  al  fiecarei  comisii  se  stabilesc si  se
aproba de Biroul Federal si se regasesc în Regulamentele proprii.

    Capitolul IX - ASOCIATIILE JUDETENE SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Art. 56. Asociatiile judetene de culturism şi fitness si a Municipiului Bucuresti, sunt persoane de
drept privat, fara scop patrimonial, constituite legal, în scopul organizarii, promovarii, practicarii
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culturismului  şi  fitness-ului  la  nivelul  judetului  si  respectiv  al  Municipiului  Bucuresti,  în
conformitate cu strategiile si reglementarile elaborate de F.R.C.F., fiind subordonate acesteia.
56.1.La nivelul fiecarui  judet si  respectiv  al  Municipiului  Bucuresti,  se pot  constitui  pe ramura
sportiva o singura asociatie judeteana, persoana juridica de drept privat.
56.2. Asociatiile judetene de culturism şi fitness si a Municipiului Bucuresti, sunt constituite din
cluburi  sportive  (cu  personalitate  juridica)  si  asociatii  sportive  (fara  personalitate  juridica),
posesoare de Certificat de Identitate Sportiva, care au în scopul si obiectul de activitate ramura
sportiva culturism şi fitness.
56.3. Asociatiile judetene de culturism şi fitness si a Municipiului Bucuresti se constituie potrivit
legii
56.4. Asociatiile judetene de culturism şi fitness si a Municipiului Bucuresti se afiliaza la F.R.C.F.,
în conditiile legii si a prezentului statut.Procedura de afiliere este cea prevazuta de legislatia în
vigoare si prezentul statut.
56.5. Asociatiile judetene de culturism şi fitness si a Municipiului Bucuresti reprezinta interesele
F.R.C.F.  la  nivel  teritorial,  fiind  recunoscute  si  sprijinite  de  Directiile  Judetene  pentru  Sport,
respectiv Directia pentru Sport a Municipiului Bucuresti.
56.6. Scopul si obiectivele, drepturile si îndatoririle Asociatiilor judetene de culturism şi fitness si a
Municipiului Bucuresti decurg din Statutul si regulamentele F.R.C.F. corespunzatoare, precum si
din puterea delegata de catre organele F.R.C.F.
Art.57. În atingerea scopului si obiectivelor propuse, Asociatiile judetene de culturism şi fitness si a
Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributiuni:
1. actioneaza pentru respectarea Statutului si Regulamentelor F.R.C.F., pentru punerea în practica la
nivel  teritorial,  a  strategiei  nationale  de  dezvoltare  a  culturismului  şi  fitness-ului  elaborata  de
F.R.C.F., precum si planurilor si programelor proprii de promovare a culturismului şi fitness-ului si
de organizare a activitatii proprii la nivel local;
2. sprijina initiativele de înfiintare de noi sectii de culturism şi fitness, de organizare a unor activitati
si competitii locale, în mod deosebit pentru juniori, organizând astfel şi actiuni de selectie;
3.pe baza împuternicirii date de F.R.C.F., asigura îndrumarea si controlul structurilor sportive cu
sectii de culturism şi fitness care îsi desfasoara activitatea la nivel local, urmareste si contribuie la
aplicarea  în  practica  a  normelor  tehnico-metodice  si  cerintelor  privind  selectia  si  pregatirea
sportivilor pentru activitatea competitionala;
4. organizarea competitiilor din calendarul sportiv intern si international, desfasurate in zona lor de
competenta;
5. urmaresc si sprijina pregatirea sportivilor tineri de perspectiva, precum si promovarea acestora la
loturile nationale;
6. actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea spiritului de sportivitate
si a tolerantei în întreaga activitate la nivel local;
7.  promoveaza,  împreuna  cu  structurile  sportive  afiliate,  actiunile  de  prevenire  si  combatere  a
dopajului în sport;
8. actioneaza, în colaborare cu factorii responsabili, pentru atragerea unor sponsori si sustinatori în
scopul cresterii surselor de venituri;
9.  desfasoara activitati  de informare si  promovare prin mijloacele  mass-media a performantelor
obtinute de sportivi, elaboreaza si difuzeaza materiale documentare, de informare si propaganda,
vizând atingerea scopului propus;
10.  se  preocupa  de  asigurarea  necesarului  de  resurse  umane,  de  formarea,  perfectionarea  si
valorificarea potentialului din acest domeniu în vederea atingerii scopului propus;
11. sprijina initiativele structurilor sportive, sau a altor factori meniti sa contribuie la dezvoltarea,
organizarea, desfasurarea activitatilor pe care si le propune pe raza de competenta teritoriala;
12. prezinta anual un raport F.R.C.F. de activitate pe care l-a desfasurat în zona de competenta.
Structurile  sportive  neconstituite  conform  legislatiei  în  vigoare  nu  au  drept  de  participare  la
competitii oficiale.
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Art.58. Organele de conducere ale asociatiilor judetene de culturism şi fitness si a Municipiului
Bucuresti sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director.
Art.59. Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei judetene de culturism şi fitness
si a Municipiului Bucuresti alcatuita din totalitatea structurilor sportive afiliate conform legislatiei si
are, in principal, urmatoarele competente:
a) stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
c) alege si revoca membrii consiliului director, conform prevederilor propriului statut si al legislatiei
în vigoare;
d) alege si revoca cenzorul;
e) hotaraste asupra modificarilor / completarii actului constitutiv si a statutului propriu;
f) procedeaza la dizolvarea si lichidarea asociatiei judetene/ municipiului Bucuresti precum si la
stabilirea destinatiei bunurilor cu respectarea dispozitiilor legale;
g) analizeaza activitatea asociatiei si a organelor acesteia;
h) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statutul propriu, Statutul F.R.C.F. si de lege.
Art.60. Consiliul Director al asociatiilor judetene de culturism şi fitness si a Municipiului Bucuresti
are urmatoarele atributii principale:
a) prezinta Adunarii Generale rapoarte de activitate, executia bugetara, bilantul contabil, proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor asociatiei judetene, calendarul actiunilor;
b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei judetene;
c) aproba organizarea si politica de personal a asociatiei judetene;
d) elaboreaza regulamentul intern al asociatiei judetene;
e) poate dispune acordarea de premii, gratificatii si alte asemenea în limita disponibilitatilor;
f) mandateaza persoane pentru a reprezenta asociatia judeteana în relatiile cu persoane fizice si / sau
juridice;
g) hotaraste, în conditiile legi, înfiintarea unor entitati economice ale caror activitati sa contribuie
exclusiv la dezvoltarea asociatiei judetene; 
h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a asociatiei judetene sau reiesite
din puterea delegata de F.R.C.F.
Art.61. Cenzorul efectueaza controlul financiar intern al Asociatiei judetene de culturism şi fitness
si a Municipiului Bucuresti, având urmatoarele competente:
a)verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei judetene;
b)întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale ale asociatiei judetene;
c)îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a asociatiei judetene cu respectarea
dispozitiilor legale în materie;

Capitolul X - MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Art.62. Pentru asigurarea conditiilor tehnico-materiale, necesare activitatii, F.R.C.F. poate detine în
proprietate, coproprietate,în administrare directa în folosinta si/sau prin închiriere, baze sportive,
terenuri  cladiri,  instalatii,  cantine,spatii  de  cazare,  precum  si  alte  dotari  logistice  si  materiale
necesare specifice  activităţii de culturism şi fitness.
Art.63. Veniturile, indiferent de sursa lor, cheltuielile de orice natura ale F.R.C.F. sunt cuprinse în
bugetul anual propriu.
63.1.Administrarea  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli  se  efectueaza:a)  potrivit  competentelor
stabilite în Statut si Regulamente pentru veniturile proprii;b) în conditiile prevazute de normele
privind  finantele  publice,  pentru  alocatiile  de  la  bugetul  de  stat  si  bugetul  local,  acordate  de
organele administratiei  publice centrale si  locale  structurilor sportive de drept public  precum si
pentru veniturile proprii ale acestora.
63.2. Bugetul anual cuprinde la partea de venituri:
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a) venituri proprii precum si sume destinate finantarii unor programe sportive de utilitate publica;
b) sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza de
programe a structurilor sportive de drept privat, fara scop lucrativ;
c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de drept public
de organele administratiei publice centrale sau locale.
Art.64. Fondurile financiare ale F.R.C.F. provin din :
a) Venituri extrabugetare provenite din:-încasari din manifestatii sportive;-drepturi TV; -încasari din
contracte  de  sponsorizare,  reclama,  publicitate  sportiva  si  alte  contracte  încheiate  cu  parteneri
români  si  straini,  în  conditiile  legislatiei  în  vigoare;  -cotizatii,  taxe,  vize,  contribuţii  amenzi  şi
penalităţi  precum  şi  contribuţiile  în  natură;  -vânzarea  unor  lucrari  de  specialitate  sau  a  unor
materiale de publicitate sportiva; 
- organizarea de cursuri, perfectionari, specializari, licentieri,seminarii sau alte activităţi cu caracter
stiinţific şi didactic pentru instructori, antrenori, arbitrii si alti tehnicieni in domeniu;
-organizarea cursurilor de formare profesionala.
-donatii si contributii în bani sau materiale, de la persoane fizice, juridice române sau straine; -sume
ramase din exercitiul financiar precedent; 
-alte surse, în conditiile legislatiei în vigoare.
b) Sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea, pe baza de
programe, a F.R.C.F. în calitatea sa legala de structura sportiva de drept privat, fara scop lucrativ de
utilitate publica.Aceste sume se asigura pe baza de contracte încheiate între F.R.C.F. si organele
administratiei publice centrale sau locale, dupa caz. 
64.1.Regimul de gestionare a sumelor astfel primite si contractul financiar se fac în conditiile legii. 
64.2.Principalele cheltuieli pot fi:
a) cheltuieli de salarizare;
b) indemnizatii, prime, premii;
c)organizarea de competitii si manifestari sportive;
d) procurari de materiale si dotari;
e) chirii,comisioane, speze bancare;
f) cazare, masa,transport, diurna pentru cantonamente si competitii;
g) utilitati;
h) rechizite, imprimate, birotica;
i) investitii;
j) publicatii;
k) cotizatii, taxe la forurile internationale;
l) alte cheltuieli de functionare.
64.3. Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale F.R.C.F. sunt cuprinse într-un
buget anual propriu. 
64.4. Bugetul anual se aproba de Adunarea Generala Ordinara a F.R.C.F. 
64.5.  Exercitiul  financiar al  Federatiei,  se desfasoara pe perioada anului fiscal (1 ianuarie – 31
decembrie) a fiecarui an.
64.6. Federatia Romana de Culturism şi Fitness poate detine în proprietate,  în coproprietate,  în
administratie directa, în folosinta si/sau prin închiriere, mijloace materiale necesare activitatii sale
ca: imobile,  baze sportive, instalatii si dotari specifice, spatii de cazare si masa pentru sportivi,
mijloace de transport, etc. 
64.7. Federatia Romana de Culturism şi Fitness, ca persoana juridica fara scop lucrativ de utilitate
publica poate primi în folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului
si al unitatilor administrative teritoriale.
64.8. Folosirea mijloacelor materiale se desfasoara respectând legislatia si normele financiare în
vigoare.
64.9.Fondurile în LEI si VALUTA se pastreaza în conturi bancare proprii, în conditiile legii.
64.10. Federatia Romana de Culturism şi Fitness poate încheia contracte de împrumut, cu conditia
ca aceste acte juridice sa fie încheiate pentru realizarea obiectului sau de activitate.
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64.11. Federatia Romana de Culturism şi Fitness se supune verificarilor financiare potrivit legii si
statutului propriu. 

Capitolul XI - STATUTUL DISCIPLINAR

Art.  65.  Raspunderea  disciplinara  reprezinta  ansamblul  de  norme  legale  privind  sanctionarea
faptelor de încalcare cu vinovatie, de catre orice persoana fizica sau juridica a unor reguli sau norme
de conduita care asigura desfasurarea în conditii de eficienta a  activităţii de culturism şi fitness,
reguli acceptate si asumate prin documentul de afiliere la F.R.C.F. Astfel de fapte sunt:
a) nerespectarea si abaterile de la statutul, regulamentele, normele si hotarârile F.R.C.F.;
b) neluarea masurilor pentru prevenirea violentei în sport şi a principiilor de fair-play si sportivitate
în timpul pregatirii sportive, în competitii,  în orice loc în care se desfasoara actiuni sportive de
culturism şi fitness;
c)  prevenirea  iesirilor  necontrolate  si  manifestarilor  agresive  ale  practicantilor  de  culturism  şi
fitness, instructori, sportivi, antrenori,arbitri, oficiali;
d)neluarea masurilor legale antidoping în scopul eliminarii dopajului, sustragerea de la controlul
doping, nerespectarea normelor privind organizarea si desfasurarea controlului doping, privind toate
persoanele care se dovedesc a fi implicate în cazuri de dopaj;
e) nerespectarea obligatiilor statutare asumate fata de F.R.C.F.;
f) afilierea la organisme internationale fara avizul F.R.C.F.;
g) organizarea de competitii interne si internationale fara avizul F.R.C.F.;
h) participarea sportivilor legitimati la competitii internationale fara aprobarea prealabila scrisa a
F.R.C.F.;
i) declaratii publice ale conducatorilor, instructorilor, antrenorilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot
conduce la acte de violenta;
j) declaratii publice si actiuni ale conducatorilor, instructorilor, antrenorilor, arbitrilor sau sportivilor
care pot prejudicia imaginea F.R.C.F.;
k )absenta nejustificata de la competitii si de la alte actiuni în cazul convocarilor la lotul national;
l) participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice competitie;
m) orice alte tipuri de abateri aflate în competenta Comisiei juridice, de disciplina şi pentru relaţia
cu A.N.A.D., stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al acesteia.
65.1. Autoritatea disciplinara în activitatea de culturism şi fitness se exercita pe deplin, potrivit: 
a)  competentelor  date  de  Legea  nr.69/2000  a  educatiei  fizice  si  sportului,  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare,  pentru  exercitarea  dreptului  de  supraveghere  si  control  a  F.R.C.F.  si  a
tuturor celorlate structuri sportive din ramura de sport culturism şi fitness;
b)  statutelor  si  regulamentelor  F.R.C.F.,  Asociatiilor  judetene  de  culturism  şi  fitness  si  a
Municipiului Bucuresti . 
Art.66. Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
a)  un  sistem coerent  de  sanctiuni,  corespunzator  domeniilor  respective,  gradual,  în  functie  de
gravitatea faptelor;
b) diferentierea gradata  a faptelor,  excluderea posibilitatii  dublei  sanctiuni  pentru aceeasi  fapta,
excluderea  retroactivitatii  în  aplicarea  sanctiunilor,  interdictia  de  a  da  sanctiuni  pentru  fapte
savârsite anterior momentului comiterii faptei în cauza;
c)  cercetarea  cauzelor  sau  împrejurarilor  care  scutesc,  atenueaza  sau  agraveaza  raspunderea
faptuitorului si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii;
d) competentele privind cercetarea faptelor, determinarea si aplicarea sanctiunii;
e) garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac împotriva sanctiunilor aplicate.
Art.67. Recompense si masuri disciplinare.
67.1. Pentru  rezultate  deosebite  obtinute  în  competitiile  interne  si  internationale,  ca  si  pentru
recunoasterea unor  specialisti  sau persoane fizice ori  juridice cu contribuţii  însemnate aduse la
dezvoltarea activitatii  de culturism şi fitness, F.R.C.F. stabileste urmatoarele recompense:-Titlul de
Presedinte de Onoare.-Titlul de Membru de Onoare.-Distinctii, trofee, prime, premii, diplome, etc.
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67.2. Comportamentul  nesportiv,  încalcarile  regulamentelor,  nerespectarea  Statutului  si
Regulamentelor, precum si a hotarârilor si deciziilor F.R.C.F. de catre membrii, sportivi precum si
de catre oficiali (conducatori structuri sportive, delegati,instructori, arbitri, antrenori), se analizeaza
de organele competente, care, în functie de gravitatea acestora si în baza competentelor stabilite de
F.R.C.F., pot aplica sanctiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului disciplinar a F.R.C.F.
67.3. Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor afiliati sunt: 
a) Pentru cluburi si asociatii sportive, sectiile de culturism şi fitness afiliate :
- avertisment;
- amenzi;
- suspendarea temporara din activitatea sportiva;
-anularea rezultatelor obtinute in competitii;
- excluderea structurii sportive.
b) Pentru sportivii legitimati :
- avertisment;
- amenda;
- anularea rezultatelor obtinute in competitii;
- suspendarea temporara din activitatea sportiva;
- excluderea din viata sportiva.
c) Pentru oficiali:
- avertisment;
- amenda;
- suspendarea temporara din activitatea sportiva; 
- excluderea din viata sportiva;
- demiterea  din functie.
67.4. Cuantumul amenzilor si penalitatilor in puncte se stabileste de Comisia juridică, de disciplina
şi pentru relaţia cu A.N.A.D. si se aproba de Biroul Federal pentru fiecare sanctiune în parte. 
Art.68. Atributiile  privind investigarea faptelor,  determinarea abaterilor  si  aplicarea sanctiunilor
revin:
a) Comisiei juridice, de disciplina şi pentru relaţia cu A.N.A.D, în prima instanta;
b)Comisiei  de  apel,  prin  apelul  împotriva  hotarârilor  pronuntate  în  prima  instanta  de  Comisia
juridică, de disciplina şi pentru relaţia cu A.N.A.D.;
c) Biroului Federal, care solutioneaza recursurile impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de
Apel;
d)  Comisiei  Nationale  de  Disciplina  Sportiva,  care  va  solutiona  recursul  formulat  împotriva
hotarârilor definitive pronuntate de Comisia juridică, de disciplina şi pentru relaţia cu A.N.A.D.,
Comisia de Apel si Biroul Federal  după epuizarea cailor de atac.
68.1. Constatarea  si  sanctionarea  faptelor  care  contravin  normelor  elaborate  de  Federatie  sunt
prevazute în Regulamentul Comisiei juridice, de disciplina şi pentru relaţia cu A.N.A.D., care se
aproba de Birou.
Art.69.  Pentru  litigiile  de  alta  natura  decât  cea  disciplinara,  competentele  revin:  a)  În  prima
instanta, comisiilor centrale ale F.R.C.F.; b) In recurs, Biroului Federal al F.R.C.F. care va solutiona
recursul formulat împotriva hotarârilor definitive pronuntate de comisiile de specialitate F.R.C.F. 

Capitolul XII - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 70. Dizolvarea.Federatia Romana de Culturism şi Fitness se dizolva:
a)de drept;
b)prin hotãrârea instantei de judecata;
c) prin hotãrârea Adunãrii Generale.
Art.71. De drept prin:
a) Imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la
producerea unei astfel de situaţii nu se revine la scopul prevăzut în Statut;
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b) Imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Biroului Federal în conformitate
cu statutul Federatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit
statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Biroul Federal trebuia constituit;
c)  Reducerea  numarului  de  membri  afiliati  sub  limita  stabilita  de  lege,  daca  acesta  nu  a  fost
completat în timp de 3(trei) luni. 
Art.72. Prin hotarâre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci când:
 a) scopul sau activitatea Federatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmarit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c)urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii; 
Art.73. Prin hotarârea Adunarii Generale cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor afiliati cu
drept de vot.
Art. 74. Lichidarea.
74.1. În  cazul  dizolvarii  Federatiei,  lichidatorii  se  numesc  de  instanta  judecatoreasca  sau  de
Adunarea Generala, dupa caz. 
74.2. Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Biroului Federal înceteaza.
74.3. Lichidatorii, la intrare în functie, efectueaza inventarul si încheie bilantul care sa constatate
situatia exacta a activului si pasivului.Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice
alte  acte  ale  Federatiei  si  sa  tina  un  registru  cu  toate  operatiunile  lichidarii,  în  ordinea  datei
acestora.Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.
Art.75. Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice în curs, sa încaseze creantele, sa
plateasca creditorii, iar daca fondurile nu sunt suficiente, sa transfere si restul activului în bani,
procedând la vânzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
75.1. Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi, care sunt necesare finantarii celor aflate în
curs de derulare.
Art.76. In cazul dizolvarii Federatiei, bunurile ramase în urma lichidarii nu se pot transmite catre
persoane fizice.
76.1. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemanator.
76.2. Daca în termen de 6 luni de la terminarea lichidarii,  lichidatorii nu au reusit sa transmita
bunurile în conditiile  art.76.1., ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop
identic sau asemanator.
76.3. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal, daca prin aceasta nu s-a
stabilit o data ulterioara.
Art.77. Lichidatorii  încheie  operatiunea  si  remit  celor  în  drept  contul  gestiunii  numai  dupa
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Federatiei.
Art.78. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca în termen de doua luni sa depuna
bilantul,  registru  jurnal  si  un  memorandum,  sa  declare  operatiunile  de  lichidare  la  Registrul
asociatiilor si fundatiilor al tribunalului în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul Federatia si
sa îndeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
Art.79. Daca în termen de 30 de zile de la depunerea bilantului nu se înregistreaza nici o contestare,
bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea tribunalului, vor remite celor
în drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele Federatiei si
ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.
Art.80. Federatia  Romana  de  Culturism şi  fitness  înceteaza  a  avea  fiinta  la  data  radierii  din
Registrul  asociatiilor  si  fundatiilor.  Radierea  se  face  în  baza  actului  constatator  eliberat
lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Capitolul XIII - DISPOZITII FINALE

Art. 81. Federatia Romana de Culturism şi fitness detine exclusivitatea privind:
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a) Dreptul de folosinta asupra siglei, steagului si emblemei proprii; 
b)  Dreptul  de  reclama,  de  publicitate  si  de  transmisiuni  televizate  si/sau  radiofonice  la  toate
competitiile oficiale de culturism şi fitness organizate pe teritoriul României; 
c)  Dreptul  asupra  imaginii  de  grup,  individuale,  statice  sau  în  miscare,  a  sportivilor  sai  si  de
reprezentare când acestia participa la competitii în numele F.R.C.F.
Art.  82. Rezultatul  desfasurarii  sedintelor  tuturor  structurilor  de  conducere  ale  F.R.C.F.  se  vor
înscrie într-un registru de procese verbale, numerotat si stampilat pe fiecare pagina, semnate de
membrii acestora.
Art.83. Comunicarea în  cadrul F.R.C.F. in  legatura cu probleme de interes legate de specificul
activitatii se va face prin fax sau orice alt mijloc, pe cât posibil în scris, iar catre M.T.S, numai în
scris. 
Art. 84.  Decontarea cheltuielilor de transport, cazare si masa,precum si a altor cheltuieli efectuate
de delegatiile F.R.C.F. care asigura desfasurarea competitiilor oficiale, se poate face din fondurile
F.R.C.F., cu aprobarea prealabila a Biroului Federal.
Art. 85. Biroul Federal decide în toate cazurile neprevazute în prezentul statut. 
Art. 86. Federatia Romana de Culturism şi fitness, prin membrii Biroului Federal si ai comisiilor ,
are  drept  de  control  si  îndrumare  tehnico-metodica  de  specialitate  la  toate  structurile  sportive
afiliate.
Art.87. Membrii afiliati sunt de acord sa se conformeze deciziilor adoptate de organele F.R.C.F.
competente care, potrivit Statutului, sunt obligatorii.
Art.88. Propunerile  pentru  modificarea  si/sau  completarea  statutului  se  inainteaza  secretarului
general  al  F.R.C.F.,  cu cel  putin  30 de zile  înainte  de  data  fixata  pentru desfasurarea  Adunarii
Generale. 
Art.89. Denumirile sau definitiile folosite în statut sunt cele utilizate în sport si prezentate în Legea
nr.69/2000 a  educatiei  fizice  si  sportului,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si  in
Rgulamentul  de  punere  în  aplicare  a  dispoziţiilor  Legii  educaţiei  fizice  si  sportului  aprobat
Hotărârea Guvernului. nr.884/2001. 
89.1. Pentru  transparenţă  decizională  şi  dezbatere  publică  propunerile  de  modificare  si/sau
completare  a  statutului  vor  fi  postate  pe  site-ul  oficial  Federaţiei  cel  puţin  30  zile.
Modificarea si/sau completarea statutului se poate face cu aprobarea Adunarii Generale, respectand
prevederile legale, cu avizul M.T.S..
Art. 90. M.T.S.  are dreptul de supraveghere si control asupra F.R.C.F. conform competentelor date
de lege.
90.1.Delegatul  M.T.S.  poate  suspenda  executarea  hotãrârilor  structurilor  de  conducere,  care
contravin actului constitutiv si statutului, contractelor încheiate cu M.T.S,  şi legilor.
90.2. Delegatul M.T.S. poate participa cu vot consultativ la sedintele structurilor si organelor de
conducere si administrare.
Art.91. Prezentul statut a fost adoptat in adunarea generala din data de 28 martie 2015, contine o
anexa cu emblema si inlocuieste Statutul Federatiei Romane de Culturism si Fitness autentificat sub
nr.  124/18.01.2002  de  notar  public  Vior  Ion  si  completat  prin  Actul  aditional  autentificat  sub
nr.401/14.02.2002 de acelasi notar public
Art.92. Prezentul  statut  intra  în  vigoare dupa îndeplinirea  procedurilor  legale  prevazute  pentru
modificarea statutului.  La data intrarii  in vigoare a noului  statut  prevederile  vechiului statut  se
abroga.
Prezentul Statut reprezinta varianta actualizata cu toate modificarile la zi,  astfel cum au fost
aprobate în Adunarea Generală a F.R.C.F. din data de 14 Aprilie 2018, actele modificatoare fiind
avizate  favorabil  de  Ministerul  Tineretului  si  Sportului  prin  Avizul  nr.  02  din  04.07.2018 si
validate de Tribunalul Bucuresti-Sectia a III-a Civila prin Sentinta civila nr.16/FED/26.09.2018
pronuntata in dosarul nr.25287/3/2018, ramasa definitiva.

Redactat si colationat, 25 ianuarie 2019
Consilier Juridic Cristina Timar
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