
STATUT

FEDERATIA ROMANA DE

CRICKET



CAPITOLUL I 

INTERPRETARE

Articolul 1 

In sensul prezentului statut, abrevierile, termenii si sintagmele de mai jos au urmatorul inteles:

1. I.C.C. - "The International Cricket Council" (Consiliul International de Cricket - amatori )

2. F.R.C. sau FEDERATIA - inseamna FEDERATIA ROMANA DE CRICKET

3. C.R.C. - Fundatia Consiliul Roman de Cricket

4. M.T.S. – Ministerul Tineretului si Sportului

5. C.O.S.R. – Comitetul Olimpic si Sportiv Roman

6. C.I.O. – Comitetul International Olimpic

7. ANAD – Agentia Nationala Anti-Doping

8. WADA – Agentia Mondiala Anti-Doping.

9. A.G. - Adunare Generala

10. CLUB - Se refera la cluburile sportive de cricket si la cluburile sportive cu sectii de cricket,

persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, societati comerciale sportive pe actiuni cu

licenta de club profesionist de cricket sau persoane juridice de drept public, dupa caz 

11.ASOCIATIE SPORTIVA – Societate civila fara personalitate juridica, constituita potrivit

prevederilor Codului civil si ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si

completarile ulterioare.

12. A.J.C./A.M.C. - Asociatii Judetene de Cricket/Asociatia de Cricket a Municipiului Bucuresti -

persoane juridice de drept privat, constituite potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului

nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

13. SOCIETATE COMERCIALA SPORTIVA PE ACTIUNI - Inseamna club sportiv cu sectie

de cricket constituit in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu

modificarile si completarile ulterioare si ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu

modificarile si completarile ulterioare.

14. SECTIE DE CRICKET- Subunitate in cadrul unui club sportiv sau asociatie sportiva

constituite potrivit prevederilor Legii 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

15. ADUNARE GENERALA – Organ de conducere al F.R.C. alcatuit din totalitatea membrilor.

16. CONSILIU DIRECTOR- Inseamna organ de conducere al F.R.C. intre adunarile generale,

constituit in conformitate cu prezentul statut 

17. AFILIERE - Actul juridic reprezentand decizia luata de F.R.C. sau A.J.C./A.M.C., dupa caz, de

a admite printre membrii sai o structura sportiva de cricket, in conditiile prevazute de Legea

educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.



18. LEGITIMARE - Actul juridic bilateral intre o structura sportiva de cricket si un sportiv, care le

confera drepturi si obligatii reciproce

19. LEGITIMATIE SPORTIVA - Document care atesta apartenenta unui sportiv la un club sau

asociatie sportiva.

20. MEMBRU – Structura sportiva afiliata la F.R.C., in conditiile legii educatiei fizice si sportului

nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului statut

21. OFICIAL – Persoana care reprezinta sau care este delegata sa reprezinte F.R.C.

22. ARBITRU – Persoana competenta sa evalueze calitatea prestatiei, respectarea regulilor si sa

aplice sanctiunile in cadrul unei competitii sportive.

23. SCORER - Persoana care inregistreaza progresul intregului meci. Puncte, porti , si extra.

24. OBSERVATOR – Persoana delegata sa supravegheze organizarea si desfasurarea competitiilor

oficiale.

25. REGULAMENT sau NORMA – Orice act cu caracter normativ emis de F.R.C. aplicarea si

completarea dispozitiilor statutare.

26. CALENDAR COMPETITIONAL – Calendarul tuturor competitiilor oficiale tutelate de

F.R.C. desfasurate la nivel national si international.

27. MAJORITATE SIMPLA – Reprezinta jumatate plus unu din membrii afiliati prezenti la vot.

28. MAJORITATE ABSOLUTA – Reprezinta jumatate plus unu din totalul membrilor afiliati cu

drept de vot.

29. MAJORITATE CALIFICATA – Este determinata de prevederile prezentului Statut ca fiind

2/3 din totalul membrilor afiliati prezenti cu drept de vot.

30. TAXA – Suma de bani pe care o achita membrii F.R.C., sportivii, antrenorii, arbitrii in

schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, in conditiile si termenele stabilite de

regulamentele F.R.C.

31. COTIZATIE – Suma de bani pe care trebuie s-o achite in fiecare an membrii F.R.C., in

conditiile si la termenele stabilite de regulamentele F.R.C.

32. PENALITATE – Sanctiune pecuniara ce consta in suma de bani pe care cel care savarseste o

abatere disciplinara/o incalcare a prevederilor prezentului statut, a regulamentelor si a normelor

F.R.C. este obligat sa o plateasca in contul F.R.C.

33. DECIZIE - Hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații etc., soluție

adoptată (dintre mai multe posibile); rezoluție.

34. HOTARARE - Act adoptat de organele de conducere ale unor organizații etc. în urma unor

dezbateri și a aprobării date de majoritatea membrilor prezenți.

CAPITOLUL II 



DISPOZITII GENERALE

DENUMIRE, COMPONENTA, FORMA JURIDICA, DURATA DE FUNCTIONARE,

PATRIMONIU INITIAL, SEDIU, INSEMNE

Articolul 2 

Conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile

ulterioare, FEDERATIA ROMANA DE CRICKET este o structura sportiva de interes

national, singura autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea de cricket din Romania.

Articolul 3 

1 - Federatia Romana de Cricket este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica,

autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial 

2 - Personalitatea juridica a F.R.C. este dobandita in conditiile legii si a prezentului statut

Articolul 4 

Federatia Romana de Cricket este constituita prin asocierea cluburilor sportive cu sectii de cricket si

asociatiilor judetene de cricket si a municipiului Bucuresti afiliate.

Articolul 5 

Durata de functionare a F.R.C. este pe termen nedeterminat.

Articolul 6 

5.1 La data adoptarii prezentului statut patrimoniul Federatiei Romane de Cricket insumeaza 800 lei

si este constituit din aportul in bani al membrilor sai.

5.2 FRC administreaza si dispune, in conditiile legii, de bunurile aflate in patrimoniul propriu, in

scopul realizarii obiectului sau de activitate.

5.3 Patrimoniul FRC poate fi modificat potrivit competentelor stabilite prin prezentul Statut prin

hotararea Adunarii Generale, cu respectarea dispozitiilor legale in materie.

Articolul 7 

6.1 - Sediul Federatiei Romane de Cricket este in orasul Otopeni, str. I.G. Duca nr. 36, cladirea B2

Camera 2111, judetul Ilfov. 

6.2 - Numai printr-o hotarare a Adunarii Generale a F.R.C., sediul federatiei poate fi transferat in

alta localitate .

Articolul 8 

Federatia Romana de Cricket are emblema proprie aprobata de Adunarea Generala care va fi

inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Emblema F.R.C. este prezentata in anexa

care face parte integranta din prezentul statut.

CAPITOLUL III



 RELATII CU “ICC” Consiliul International de Cricket si MTS

Articolul 9

1 - F.R.C. se va afilia la I.C.C. si va fi recunoscuta de aceasta, conform statutului I.C.C.,

drept conducatoare a cricketului din Romania si singura autoritate din Romania recunoscuta

de I.C.C., organismele internationale si autorizata conform legii sa organizeze activitatile de

cricket din Romania.

2 – Statutul si regulamentele aplicabile la I.C.C. vor fi obligatorii pentru F.R.C. si membrii sai.

3 - Consiliul Director decide asupra participarii F.R.C. la alte asociatii si/sau organizatii. In

astfel de situatii, drepturile F.R.C. si ale membrilor sai nu pot fi atinse de aceste participari.

4 – In activitatea lor, membrii F.R.C. precum oficialii si comisiile F.R.C. au obligatia de a

respecta Statutele, regulamentele, deciziile I.C.C. In domeniul activitatii sportive de cricket

F.R.C. isi elaboreaza Regulamentele proprii care cuprind norme tehnice de specialitate ce vor

fi in conformitate cu Regulamentele I.C.C. In caz de neconcordanta intre reglemantarile FRC

si cele internationale in domeniu, prevaleaza cele internationale.

5 - Toate meciurile de cricket vor fi jucate in spiritul si litera Regulamentelor curente ale

jocului de Cricket, asa cum sunt ele prevazute in documentatia I.C.C. Potentialele diferente

fata de Regulamente vor trebui sa fie precizate explicit in asa-numitele Conditii de Joc si care

vor trebui la randul lor sa fie corelate cu modul in care I.C.C. a definit respectivele Conditii

de Joc.

CAPITOLUL IV

SCOPUL SI OBIECTIVELE F.R.C.

Articolul 10

9.1 - Obiectul de activitate al Federatiei Romane de Cricket il constituie promovarea,

organizarea, administrarea si coordonarea oricarui mod de practicare a cricketului pe

teritoriul Romaniei, la toate nivelurile si prin toate mijloacele pe care le apreciaza necesare.

9.2 - In acest sens, principalele obiective ale Federatiei Romane de Cricket sunt:

a. dezvoltarea si promovarea practicarii cricketului pe teritoriul Romaniei, sub toate formele sale si

fara nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de nationalitate, sex sau varsta;

b. organizarea, conducerea, controlul si sprijinirea activitatii de cricket pe plan national; 

c. organizarea cricketului profesionist in Romania; 

d. promovarea cricketului romanesc prin loturile/echipele reprezentative si cele ale cluburilor in

competitiile internationale; 

e. dezvoltarea si statornicirea unor legaturi constante intre federatie, asociatiile judetene/municipale

si cluburile sportive cu sectii de cricket, in cadrul unui sistem de gestiune democratica a activitatii



de cricket bazat pe autonomie, raspundere, incredere, transparenta, loialitate si coeziune; 

f. elaborarea si organizarea sistemului competitional intern prin care sa se asigure desfasurarea de

campionate si competitii de cricket la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora,

ierarhizarea valorica a sportivilor participanti, desemnarea campionilor si a celor care

retrogradeaza; 

g. organizarea procesului de selectie, formare, pregatire si perfectionare continua a jucatorilor si

antrenorilor (tehnicienilor) de cricket in concordanta cu evolutiile si cerintele performantiale pe plan

international; participarea sportivilor in competitiile internationale oficiale;

h. prevenirea incalcarii statutului, regulamentelor si normelor F.R.C. si ale I.C.C. si implementarea

neconditionata a Codului de Conduita al I.C.C.;

i. contracararea introducerii unor metode si practici neregulamentare in cricket precum si protejarea

acestuia de eventuale abuzuri; 

j. promovarea spiritului de fair-play in activitatea de cricket, combaterea violentei la jocurile de

cricket si interzicerea folosirii substantelor interzise in practicarea acestui sport;

k. formarea, perfectionarea continua si ridicarea nivelului de calificare si/sau clasificare a

specialistilor pentru cricket - antrenori, preparatori, instructori, manageri, personal medical,

metodologi, arbitri, observatori, alti tehnicieni necesari - in corelatie cu nevoile activitatii de cricket;

l. atragerea si implicarea cercetarii stiintifice si a medicinei sportive in obiectivizarea si dirijarea

procesului de selectie si pregatire a sportivilor, precum si in formarea si perfectionarea specialistilor

din activitatea de cricket;

m. dezvoltarea bazei materiale de interes national destinata cricketului;

n. reprezentarea si apararea intereselor cricketului romanesc pe plan intern si international; 

o. largirea relatiilor de cooperare cu federatiile similare din alte tari si asigurarea unei reprezentari

marcante a cricketului din Romania in competitiile sportive si in organismele internationale

mondiale, europene si zonale ale cricketului la care F.R.C. va fi afiliata ( I.C.C. etc);

p. sprijinirea membrilor federatiei aflati in situatii de necesitate deosebite.

CAPITOLUL V

ATRIBUTII

Articolul 11

F.R.C. organizeaza activitatea de cricket din Romania precum si propria sa activitate, in

temeiul prezentului statut si pe baza regulamentelor, normelor, hotararilor si deciziilor

adoptate de organele sale potrivit competentelor stabilite de statut;

Articolul 12

In scopul realizarii obiectivelor sale, Federatia Romana de Cricket indeplineste urmatoarele



atributii principale:

a. elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a cricketului si controleaza aplicarea acesteia de catre

membrii afiliati;

b. elaboreaza si adopta regulamente/reglementari, norme si normative de organizare, tehnice,

financiare si de asigurare materiala pentru activitatea proprie si activitatea de cricket in general;

c. elaboreaza si realizeaza calendarul sportiv intern anual in corelatie cu programele de participare

la competitiile internationale oficiale;

d. organizeaza activitatile, campionatele si competitiile oficiale de cricket la nivel national, in baza

regulamentelor si normelor adoptate potrivit prezentului statut si omologheaza rezultatele acestora;

e. elaboreaza si realizeaza programele, planurile de pregatire si de participare a reprezentativelor

nationale la competitiile internationale de cricket;

f. colaboreaza cu Institutul National de Cercetare pentru Sport si Institutul National de Medicina

Sportiva pentru sporirea capacitatii de cuprindere si asigurare a asistentei metodico-stiintifice si

medicale de specialitate la nivelul loturilor nastionale si cluburilor sportive de cricket, potrivit

evolutiei si cerintelor specifice ale acestui sport cu privire la selectia, formarea, pregatirea si

perfectionarea continua a sportivilor si tehnicienilor, precum si pentru modernizarea metodelor de

antrenament in consens cu standardele atinse pe plan international;

g. colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei Nationale, C.O.S.R., si

cu alte Ministere si Insitituitii cu incidenta in domeniu, pentru realizarea programelor de formare si

perfectionare a specialistilor din domeniul cricketului;

h. organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor de cricket privind formarea,

perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de

functionare si conform statutului federatiei internationale de cricket;

i. organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale internationale de cricket care au loc pe teritoriul

Romaniei, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului;

j. intreprinde masuri pentru prevenirea, controlul si sanctionarea folosirii substantelor interzise si a

metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor

sau sa modifice rezultatele competitiilor in concordanta cu reglementarile I.C.C., W.A.D.A.,

A.N.A.D. si ale altor foruri internationale specializate.

k. intreprinde masuri pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, pentru promovarea unor

masuri educative, a spiritului fair-play si a tolerantei in intreaga activitate a cricketului si a Codului

de Conduita elaborat de I.C.C., sprijinind nemijlocit activitatea Comisiei Nationale de Actiune

impotriva Violentei in Sport.

l. administraza si gestioneaza mijloacele financiare si materiale aflate in patrimoniu, in conformitate

cu prevederile legale, precum si ale statutului, regulamentelor si normelor proprii;



m. stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor care se aplica in activitatea

de cricket;

n. asigura mijloace financiare si materiale prin efort propriu, din activitati nepatrimoniale specifice

activitatii de cricket sau din activitati economice directe realizate in legatura cu scopul si obiectul de

activitate al federatiei, organizate in unitati proprii, cu sau fara personalitate juridica;

o. federatia poate desfasura activitati economice directe, de achizitie din import sau de pe piata

interna, de echipament si materiale sportive, precum si alte materiale de practica sportiva – care pot

fi donate, date in folosinta sau valorificate pe piata interna si externa membrilor afiliati sau pentru

terti, in conditiile legii.

p. se poate asocia cu alte persoane juridice si fizice in scopul constituirii de societati comerciale sau

pentru participarea cu parti sociale la societati comerciale; dividentele obtinute din activitatile

acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in

mod obligatoriu pentru realizarea scopului Federatiei.

r. poate efectua de importuri in regim propriu de echipament si materiale specifice, necesare

activitatii de pregatire, participare si reprezentare a sportivilor din loturile nationale la competitiile

internationale oficiale cu respectarea legislatiei in vigoare.

s. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu alti factori

interesati, pentru dezvoltarea si/sau modernizarea bazei materiale destinate practicarii cricketului; 

t. elaboreaza si editeaza publicatii proprii privind activitatea de cricket;

u. judeca litigiile sportive dintre membrii sai (cluburi sportive cu sectii de cricket, asociatii judetene,

Municipale, antrenori, sportivi, arbitri, observatori si alte persoane oficiale) privind activitatea de

cricket, adoptand hotararile si masurile corespunzatoare, conform regulamentelor sale adoptate de

Consiliul Director sau Adunarea Generala.

v. exercita autoritatea disciplinara in domeniul sau de activitate in termenii prevazuti de Legea

educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si

potrivit statutului si regulamentelor proprii si Codului de Conduita;

x. reprezinta, sustine si apara interesele cricketului romanesc pe plan intern, in relatiile cu

Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei Nationale, Comitetul Olimpic si Sportiv

Roman autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii si organizatii, precum si

pe plan international, in relatiile cu I.C.C., C.I.O., federatiile sportive nationale de cricket din alte

tari sau alte foruri sportive internationale cu implicatii in domeniul cricketului.

Articolul 13 

Federatia Romana de Cricket elaboreaza si adopta, in cadrul organelor sale, potrivit

competentelor care le sunt atribuite in prezentul statut, urmatoarele:

a. Regulamentul de organizare si functionare a activitatii de cricket din Romania; 



b. Regulamentul de organizare si functionare a F.R.C.; 

c. Regulamentul intern al F.R.C.

d. Regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor/colegiilor federatiei;

e. Regulamentul disciplinar;

f. Regulamentul privind statutul antrenorului de cricket, al arbitrilor si scorer-ilor;

g. Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru indeplinirea obiectivelor prevazute in

prezentul statut.

Articolul 14

Statutul, regulamentele, normele, hotararile si deciziile organelor F.R.C. sunt obligatorii

pentru membrii federatiei si membrii acestora.

CAPITOLUL VI 

MEMBRI, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA

Articolul 15 

1. Promovarea si practicarea cricketului se realizeaza în cadrul structurilor sportive mentionate la

alin 2, constituite în baza dreptului la libera asociere a persoanelor fizice sau juridice, în

conformitate cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 cu modificarile si

completarile ulterioare. Asigura selectia, pregatirea si participarea echipelor la competitiile sportive,

dezvoltarea si afirmarea cricketului de performanta.

2. Structurile sportive care pot participa la promovarea si dezvoltarea cricketului sunt urmatoarele:

a. asociatiile sportive, structuri sportive fara personalitate juridica care se pot constitui ca societati

civile particulare, precum si în cadrul institutiilor publice sau de drept privat, cu activitate la nivel

local.

b. cluburile sportive, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ, non‐profit, constituite ca

structuri mono sau polisportive, cu regim propriu de administrare si gestionare a bugetului si

patrimoniului.

c. cluburile sportive, persoane juridice de drept public, înfiintate ca institutii publice în subordinea

organelor administratiei de stat, cu structuri mono sau polisportive, care se organizeaza si

functioneaza dupa regulamente proprii si se bucura de toate drepturile conferite de legislatia în

vigoare, cu exceptia implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza.

d. asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti de cricket, persoane juridice de drept privat care

au ca scop organizarea activitatii de cricket la nivel teritorial, exercitand unele atributii ale F.R.C.

e. Liga Profesionista de Cricket, persoana juridica de drept privat, autonoma, neguvernamentala,



apolitica si fara scop lucrativ, constituita prin asocierea cluburilor sportive profesioniste de cricket.

3 - Afilierea structurilor sportive mentionate la alin. 1 si 2, la F.R.C. si respectiv la A.J.C./A.M.C.,

se poate face numai dupa ce le este recunoscuta oficial calitatea de structura sportiva ca urmare a

inscrierii in Registrul Sportiv tinut de Ministerul Tineretului si Sportului si primirii numarului de

identificare si a Certificatului de identitate sportiva, in conformitate cu procedurile prevazute in

Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

Articolul 16 

1 - Un club sportiv cu sectie de cricket sau o asociatie judeteana/municipala de cricket care doreste

sa devina membru al F.R.C. trebuie sa adreseze o cerere scrisa catre federatie, prin care solicita

afilierea si se obliga sa respecte statutul, regulamentele, normele si hotararile si deciziile acesteia.

Odata cu depunerea cererii de afiliere, clubul sau asociatia judeteana in cauza trebuie sa achite o

taxa de afiliere la F.R.C. 

Nu poate deveni membru al F.R.C. o asociatie judeteana/municipala fara ca aceasta sa aiba minim 3

(trei) cluburi sportive cu sectie de cricket.

2 - In sensul prevederii de la alin. 1, F.R.C. va emite o cerere tip de afiliere in care trebuie

completate de catre solicitanti, sub sanctiunea nulitatii, toate datele mai jos mentionate: 

a. numarul de identificare al respectivei structuri sportive; 

b. numarul si data emiterii Certificatului de identitate sportiva; 

c. denumirea structurii sportive;

d. sediul - judetul, localitatea, adresa oficiala, telefon, fax, e-mail; 

e. componenta nominala a organului de conducere si administrare; 

f. culorile si logo (in cazul cluburilor); 

g. reprezentantii legali / persoane imputernicite sa-i angajeze interesele - nominal si cu specimene

de semnaturi; 

h. data completarii, semnatura, stampila. 

3 - La cererea de afiliere se ataseaza urmatoarele inscrisuri doveditoare: 

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

 a. actul constituirii si statutul, autentificate;

 b. copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii

juridice; 

c. copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva; 

d. copie legalizata dupa Certificatul de inscriere in Registrul National al persoanelor juridice fara

scop patrimonial, in cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial ; 

e. copie legalizata dupa Certificatul de iregistrare in Registrul Comertului, in cazul structurilor



sportive organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni; 

f. dovada sediului; 

g. dovada patrimoniului; 

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

a. actul de dispozitie prin care au fost infiintate si/sau organizate, autentificat;

b. actul de dispozitie prin care este aprobat regulamentul de organizare si functionare,

autentificat; 

c. copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva; 

d. dovada sediului; 

e. dovada patrimoniului; 

C. In cazul unitatilor de invatamant cu program sau profil sportive, precum si al palatelor

si cluburilor copiilor: 

a. actul de dispozitie prin care au fost infiintate, autentificat; 

b. actul de dispozitie, autentificat, prin care se stabileste ca respectiva unitate de invatamant sa

desfasoare, pe langa activitatea de invatamant, si activitati de selectie, pregatire si participare la

sistemul competitional national de cricket; 

c. copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva; 

d. dovada sediului; 

e. dovada patrimoniului.

 4 - Statutele proprii ale membrilor afiliati la federatie trebuie sa contina, fara exceptie, prevederi

care sa stipuleze obligatiile mentionate in prezentul statut. 

5 - Afilierea structurilor sportive la asociatiile judetene de cricket se va face in conditiile prevazute

in statutele acestora, in conformitate cu prezentul statut.

Articolul 17 

1 - Adunarea Generala a F.R.C. este competenta sa decida asupra afilierii (admiterii) membrilor.

2 – Consiliul Director - hotaraste afilierea (admiterea) cu titlu provizoriu a unui membru, aceasta

hotarare urmand sa fie supusa ratificarii primei adunari generale a F.R.C., care va decide afilierea

(admiterea) definitiva, conform art. 30 din H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de

punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu modificarile si

completarile ulterioare.

3 – Fiecare membru afiliat la federatie plateste o cotizatie anuala fixa, care trebuie achitata la

inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 30 martie a anului in curs. Membru nou afiliat trebuie sa

achite cotizatia pentru anul in cursul caruia a fost admis. Plata cotizatiti trebuie efectuata in termen

de 30 de zile de la data admiterii ca membru FRC de catre Consiliul Director.

In cazul in care adunarea generala nu ratifica afilierea, cotizatia se va restitui.



4 – Un membru afiliat la federatie care nu si-a achitat cotizatia in temenul prevazut de prezentul

statut este suspendat de drept de catre Consiliul Director, ceea ce detrmina ridicarea:

 dreptului de a participa la cometitii, pana la achitarea integrala a cotizatiei;

 dreptul de vot la adunarea generala imediat urmatoare. Redobandirea dreptului de

vot este conditionata de achitarea integrala a cotizatiilor restante si scadente, in

termenele prevazute in prezentul statut.

Articolul 18 

1 - Schimbarea situatiei juridice a unui membru impune obligatia reafilierii la F.R.C. potrivit

dispozitiilor prezentului statut si regulamentelor in materie ale federatiei. 

2 - Fiecare membru are obligatia sa notifice Federatiei Romane de Cricket, in termen de 15 zile de

la data pronuntarii definitive a instantei judecatoresti, orice modificare intervenita in actul

constitutiv, pentru a fi operata in documentele federatiei si respectiv in Registrul sportiv.

Articolul 19 

1 - Pentru participarea la competitiile oficiale nationale si internationale de cricket, cluburile

sportive si sportivii trebuie sa fie afiliate si legitimati la F.R.C.; 

2 - Asociatiile sportive fara personalitate juridica trebuie sa se afilieze la AJC/AMC din raza lor

teritoriala pentru participarea la competitiile judetene de cricket organizate de respectiva

AJC/AMC. 

3 - Participarea la o competitie oficiala nationala necesita, potrivit prevederilor Legii educatiei

fizice si sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, transformarea respectivei

asociatii sportive in club sportiv, dobandirea personalitatii juridice in conditiile legii, inscrierea in

Registrul Sportiv pentru a fi atestata (recunoscuta) in aceasta calitate si afilierea la F.R.C..

Articolul 20

 1 - Calitatea de membru al F.R.C. inceteaza prin:

 a. retragerea structurii din cadrul F.R.C. Caz in care nu se vor restitui taxele si cotizatiile avansate

in anul respectiv; 

b. dizolvarea membrului afiliat; 

c. dizolvarea sectiei de cricket a structurii afiliate

d. excluderea membrului din federatie; 

e. revocarea recunoasterii ca structura sportiva, potrivit legii si in consecinta, radierea sa din

Registrul sportiv; 

f. dizolvarea F.R.C.

2 - Excluderea unui membru din F.R.C. se aproba de Adunarea Generala la propunerea Consiliului

Director.



Articolul 21

(1) Retragerea unui membru afiliat se aprobă de către adunarea generală a acestuia, în conformitate

cu prevederile statutului propriu.

(2) Membrul afiliat are obligatia să transmită Consiliului Director al F.R.C. hotărârea de retragere

luată de adunarea generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Consiliul Director va informa adunarea generală a F.R.C., la proxima sa întrunire, cu privire la

retragerea membrului afiliat respectiv.

Articolul 22

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către adunarea generală a acestuia, în conformitate

cu prevederile statutului propriu.

(2) Membrul afiliat dizolvat are obligatia să transmită Consiliului Director al F.R.C. hotărârea de

dizolvare luată de adunarea generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la

adoptarea acesteia.

(3) In cazul în care dizolvarea intervine de drept sau în temeiul unei hotărâri judecatoresti, membrul

afiliat dizolvat are obligatia să transmită Consiliului Director al F.R.C. hotărârea judecatoreasca de

dizolvare în termen de maximum 15 zile de la comunicarea acesteia.

(4) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îsi pierde automat calitatea de membru al F.R.C.

(5) Consiliul Director va informa adunarea generală a F.R.C., la proxima sa întrunire, cu privire la

dizolvarea membrului afiliat respectiv.

Articolul 23

(1) Excluderea unei structuri sportive intervine în următoarele situatii:

a) neîndeplinirea obligatiilor finaciare asumate fată de F.R.C.;

b) neparticiparea la nicio competitie timp de 2 ani;

c) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă această imposibilitate

durează mai mult de un an;

d) scopul si obiectul său de activitate a devenit ilicit, sau contrar bunelor moravuri, ordinii publice si

sigurantei nationale;

Articolul 24 

Alte dispozitii privind afilierea, pierderea calitatii de membru si reafilierea la federatie sunt

prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a activitatii de cricket adoptat in conditiile

prezentului statut.

Articolul 25 

Membrii F.R.C. au urmatoarele drepturi: 

a. sa exercite competentele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele, hotararile si



deciziile federatiei; 

b. sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, in limitele lor de

competenta si fara a incalca autoritatea F.R.C.; 

c. sa participe la competitiile oficiale nationale organizate de federatie, precum si la competitii

internationale de cricket;

d. sa aiba reprezentanti in Adunarea Generala a F.R.C., potrivit normelor de reprezentare prevazute

in prezentul statut si sa propuna membrii lor pentru a face parte din organele federatiei; 

e. sa participe, prin reprezentantii lor, la Adunarea Generala a F.R.C. si sa-si exercite dreptul de vot

fiecare structura sportiva afiliata avand dreptul la un singur vot in Adunarea Generala;

f. sa prezinte propuneri Consiliului Director si Adunarii Generale, sa initieze proiecte de hotarari

sau sa participe la elaborarea hotararilor, dupa caz.

g. de a primi distinctii, premieri, titluri onorifice, ce tin de competenta F.R.C.

h. sa organizeze/participe la competitii interne si internationale cu avizul F.R.C.

i. de a incheia contracte cu diferiti parteneri/sponsori fara a incalca insa prevederile regulamentelor

si statutelor F.R.C., I.C.C. si legislatiei in vigoare.

Articolul 26 

Membrii F.R.C. au urmatoarele obligatii: 

a. sa-si desfasoare activitatea respectand Statutul, regulamentele, normele, hotararile si deciziile

F.R.C.;

b. sa asigure indeplinirea obligatiilor ce le revin ca membru F.R.C., in cadrul structurilor proprii;

c. sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul F.R.C., precum si ale organelor si oficialilor

acesteia; 

d. sa permita si sa sprijine controlul dispus de catre adunarea generala si/sau organele executive ale

F.R.C.;

e. sa respecte toate obligatiile asumate fata de F.R.C. de ordin tehnic, profesional si financiar,

stabilite prin Statut, regulamente, normele si hotararile F.R.C. Si I.C.C.

f. sa conserve scopul si obiectivele proprii, pentru care i s-a admis calitatea de membru;

g. sa solicite acordul F.R.C. pentru organizarea/participarea la competitii interne si internationale;

h. sa actioneze, prin toate mijloacele, impotriva folosirii substantelor si/sau metodelor interzise si sa

se supuna neconditionat controalelor doping interne si internationale;

i. sa actioneze impotriva oricaror manifestari de violenta in sport si sa promoveze spiritul de fair-

play in competitii si in afara lor;

j. sa participe anual la cel putin o competitie din calendarul competitional al F.R.C.;

k. sa achite taxele, vizele, cotizatiile si alte sume hotarate de organele F.R.C. conform legii.

Articolul 27 



La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generala a F.R.C. poate acorda titlul de "Membru de

onoare al Federatiei Romane de Cricket" unor personalitati cu merite deosebite in activitatea de

cricket, precum si calitatea de "Presedinte de onoare al Federatiei Romane de Cricket".

CAPITOLUL VII 

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE FEDERATIEI

Articolul 28

1 - Organele de conducere ale FRC sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Comisia de Cenzori;

d) Comisiile si Colegiile FRC.

2 - Membrii Consiliul Director, cu exceptia secretarului general si a directorului tehnic/antrenorului

federal nu pot fi desemnati decât prin alegeri libere, în cadrul adunării generale, de către membrii

săi, într-un sistem electoral independent, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

A. ADUNAREA GENERALA

Articolul 29

(1) Adunarea generală este organul legislativ si, în consecintă, autoritatea supremă.

(2) Adunarea generală este ordinară sau extraordinară.

(3) Adunarea generală ordinară este anuală si de alegeri.

Articolul 30

Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare). (1)

Adunarea generală ordinară se desfăsoară anual si se convoacă de către Consiliul Director, cu cel

putin 30 de zile înaintea datei de desfasursare.

(2) Adunarea generală ordinară de alegeri are loc odată la patru ani si se convoacă de către Consiliul

Director cu 45 de zile înainte de data de desfăsurare, cu exceptia reorganizării (30 de zile conform

(3) Adunarea generală extraordinară se convoacă de către Consiliul Director cu 30 de zile înainte de

data fixată de desfăsurare, în următoarele conditii:

a) dacă acest lucru este cerut în scris de majoritatea simplă a membrilor Consiliul Director;

b) ca urmare a depunerii unei motiuni de neîncredere pentru activitatea Consiliul Director, semnată

de majoritatea absolută a membrilor afiliati cu drept de vot;

(4) Adunarea generală extraordinară mai poate fi convocată la cererea MTS, în situatiile prevăzute

de lege.

Articolul 31



La adunarea generală participă cu drept de vot, în conditiile prezentului statut, câte un reprezentant

al fiecărei structuri sportive afiliate, pe principiul un membru afiliat – un vot. Pot avea drept de vot

numai membrii FRC care au participat în anul precedent adunării generale la cel putin o competitie

din calendarul competitionalsi care corespund din punct de vedere al articolului 132.

Articolul 32

(1) La adunarea generală vor putea participa si persoane invitate, fără drept de vot, inclusiv

reprezentanti mass-media.

(2) In principiu, adunarea generală este publică, accesul fiind permis pe baza de invitatii. Adunarea

generală poate hotărî, cu majoritate simplă, ca adunarea generală să nu fie publică.

Articolul 33

(1) O dată cu convocarea adunării generale, care cuprinde data, ora si locul desfăsurării, se

comunică si ordinea de zi. Ordinea de zi va fi supusă la vot adunării generale.

(2) Membrii afiliati pot face propuneri pentru completarea si/sau modificarea ordinii de zi în termen

de sapte zile de la comunicare. Propunerile pentru completarea si/sau modificarea ordinii de zi se

supun votului adunării generale. Ordinea de zi a adunării generale ordinare poate fi completată

si/sau modificată numai cu votul a 2/3 din membrii afiliati prezenti.

(3) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea si/sau completarea statutului,

convocarea trebuie să cuprindă si textul integral al acestora.

Articolul 34

(1) Ordinea de zi a adunarii generale ordinare va include cel putin urmatoarele puncte:

a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea ordinii de zi;

c) desemnarea a 2 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;

d) alocutiunea presedintelui F.R.C.;

e) desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare;

f) raportul Consiliul Director privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima adunare

generală;prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia;

g) prezentarea si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de cenzori;

h) prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli; i)

afilierea, suspendarea si/sau excluderea membrilor F.R.C., după caz;

j) alegerea presedintelui federatiei, vicepresedintelui si membrilor Consiliul Director, a membrilor

Comisiei de cenzori (în cadrul adunării generale ordinare de alegeri sau când este necesar).

(2) Ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare va include numai temele (problemele) care

au determinat necesitatea convocării ei. Nicio altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi,

nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.



Articolul 35

(1) In cadrul desfăurarii adunarii generale se verifica ̆i se stabilesc:

- prezenta delegatilor cu delegatii scrise din partea membrilor afiliati; - persoanele care vor întocmi

procesul-verbal oficial sau îl vor verifica în cazul că a fost făcut prin stenogramă, care constituie

secretariatul adunării generale – desemnarea acestora se face prin votul deschis al delegatilor

participanti la adunare;

- componenta Comisiei de validare a voturilor numai în cazul adunării generale de alegeri -

desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor cu drept de vot participanti

la adunarea generelă.

(2) Validarea reprezentantilor cu drept de vot se va face înaintea începerii adunării generale, pe baza

delegatiei scrise, emise de structura sportivă care i-a desemnat. Presedintele, în deschiderea adunării,

prezintă situatia prezentei delegatilor cu drept de vot.

(3) Numai delegatii cu drept de vot prezenti si abilitati să voteze vor putea decide asupra

chestiunilor supuse la vot.

(4) Membrii afiliati suspendati nu au drept de vot în adunarea generală în perioada suspendării.

(5) Votul prin corespondentă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.

Articolul 36

(1) Adunarea generală este statutar constituită în prezenta a două treimi din numărul delegatilor cu

drept de vot. In cazul în care nu se întruneste cvorumul necesar, se va convoca o nouă adunare

generală în termen de 15 zile, care se va desfăsura indiferent de numărul membrilor prezenti cu

drept de vot.

(2) Adunarea generală este condusă de către presedintele FRC sau, în lipsa acestuia, de

vicepresedinte. In lipsa acestuia adunarea generala va hotari cu majoritate simplă cine va conduce

sedinta.

(3) Prezidiul adunării generale poate fi format din presedintele federatiei, vicepresedinte, ceilalti

membri ai Consiliul Director si alti invitati oficiali.

Articolul 37

(1) Secretariatul adunarii generale va redacta procesul verbal care va cuprinde:

a) modalitatea prin care a fost convocată adunarea generală si caracterul;

b) anul, luna, ziua si locul desfăsurării;

c) numărul membrilor prezenti;

d) componenta prezidiului adunării generale;

e) ordinea de zi votată de adunarea generală;

f) dezbaterile si luările de cuvânt;

g) hotărârile adoptate;



h) orice alte activităti desfăsurate în adunarea generală.

(2) Procesul verbal va purta semnătura presedintelui FRC sau a persoanelor desemnate, în conditiile

prezentului statut, să conducă adunarea generală si a persoanelor care au întocmit procesul verbal.

Procesul verbal va fi înregistrat într-un Registru al FRC, a cărui consultare este permisă membrilor

afiliati, reprezentantilor MTS si altor organe abilitate de lege.

Articolul 38

(1) Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă, în afară de cazurile de mai jos în care

este necesară o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenti, pentru:

a - modificări si completări la statut;

b - completări la ordinea de zi a adunării generale;

c - excluderea membrilor afiliati;

d - dizolvarea federatiei;

(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, în raport de modalitatea si prevederile

prezentului statut.

(3) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toti membrii afiliati.

(4) Membrul afiliat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat

direct nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

(5) Membrul afiliat care încalcă dispozitiile paragrafului de mai sus este răspunzător de daunele

cauzate federatiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obtine majoritatea cerută.

(6) Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii si ale prezentului statut, sunt obligatorii

chiar si pentru membrii care nu luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

(7) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispozitiilor cuprinse în prezentul statut, pot fi

atacate în justitie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau care

au votat împotrivă si au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de sedintă, în termen de 15

zile de la data când au luat cunostintă despre hotărâre, sau de la data când a avut loc sedinta, după

caz.

(8) Hotărârile adunării generale se certifică, prin semnătură, de către presedinte sau de către

persoanele desemnate, în conditiile prezentului statut, să conducă adunarea generală, si intră în

vigoare la data stabilită de adunarea generală.

Articolul 39

(1) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Distribuirea si numărarea buletinelor de

vot se face de către Comisia de validare.

(2) Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de Comisiea de validare înainte de numărarea

voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate,

votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depăseste pe cel al buletinelor eliberate,



votul este anulat si se va proceda la o altă votare.

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

necompletate si buletinele anulate nu intră în calcul.

(4) Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare si consemnat în procesul-verbal al

adunării generale.

Articolul 40

(1) Presedintele si vicepresedintele Federatiei Române de Cricket sunt alesi prin vot de către

adunarea generală de alegeri a F.R.C, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Alegerea presedintelui si a vicepresedintelui federatiei se face prin vot secret, pe functii,

candidatii fiind declarati alesi după următoarea procedură:

a) Presedintele numai dacă întruneste majoritatea absolută. In situatia în care după desfăsurarea

primului tur de scrutin pentru această functie nici un candidat nu a întrunit majoritatea absolută, se

va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidati (în ordinea dată de

numărul de voturi obtinute în primul tur de scrutin) iar, dacă nici în acest al doilea tur nu se

realizează majoritatea absolută a voturilor, va fi declarat ales candidatul care obtine majoritatea

relativă a voturilor. Dacă pe primul loc sunt mai multi candidati care au obtinut un număr egal de

voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei. In cazul

în care pe locul doi sunt mai multi candidati care au obtinut un număr egal de voturi, scrutinul va

avea loc între acestia si candidatul situat pe primul loc.

b) vicepresedintele este desemnat de către adunarea generală, în ordinea descrescătoare a numărului

de voturi obtinute.

(3) Alegerile pentru membrii Consiliului Director, cu exceptia secretarului general si a directorului

tehnic/antrenorului federal FRC, se desfăsoară o dată la patru ani, prin vot secret, pe functii,

candidatii fiind declarati alesi după cum urmează:

a) presedintele si vicepresedintele FRC conform alin 2;

b) cei 3 membri sunt alesi de către adunarea generală, în ordinea descrescătoare a numărului de

voturi obtinute. Candidatii care nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi alesi membri în

Consiliul Director la adunarea generală ordinară de alegeri sunt considerati membrii supleanti, care

vor ocupa, de drept, în ordinea descrescătoare a voturilor primite, locurile devenite vacante între

două adunări generale ordinare de alegeri;

(4) Dacă ultimii doi membri au număr egal de voturi întrunite, se va organiza numai pentru acestia,

un nou tur de scrutin de departajare.

(5) In cazul în care pentru functia de presedinte este un singur candidat, adunarea generală poate

aproba alegerea acestuia prin vot deschis.

(6) Secretarul general si directorul tehnic/antrenorul federal sunt numiti de presedintele FRC; acesta



trebuie să anunte numele secretarului general si al directorului tehnic/antrenorului federal în

adunarea generală ordinară de alegeri, inainte de inceperea alegerilor.

(7) Secretarul general si directorul tehnic/antrenorul federal sunt numiti, de regulă, pentru un

mandat egal cu al presedintelui.

(8) Presedintele FRC are dreptul ca pe timpul mandatului sau să schimbe secretarul general si/sau

directorul tehnic/antrenorul federal prin decizie scrisă, urmând a informa despre acest fapt Consiliul

Director si prima adunare generală.

(9) Secretarul general si directorul tehnic/antrenorul federal fac parte de drept din Consiliul Director.

Articolul 41

(1) Pentru alegerea tuturor componentilor Consiliul Director, numai membrii afiliati pot

propune candidati.

(2) Propunerile trebuie transmise la secretariatul FRC cu cel putin 30 de zile înainte de data la

care este convocată adunarea generală ordinară de alegeri.

(3) Fiecare propunere trebuie însotită de acordul scris al candidatului si un curriculum-vitae al

acestuia.

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

considerare.

(5) Fiecare propunere pentru functia de presedinte trebuie însotită în plus fată de documentele

prevăzute la alin. 3) si de programul strategic privind organizarea si dezvoltarea activitătii de

cricket pe care îl preconizează respectivul candidat pentru perioada viitorului mandat,

prezentat în scris.

Articolul 42

FRC va întocmi lista candidatilor rezultati din propuneri si o va transmite tuturor membrilor cel mai

târziu cu 10 zile înainte de adunarea generală.

Articolul 43

Un candidat poate fi ales, chiar dacă, în mod exceptional, din motive bine întemeiate, nu poate fi

prezent la adunarea generală.

Articolul 44

(1) Adunarea generală poate acorda, prin vot deschis, titlul de “Presedinte de Onoare” sau “Membru

de Onoare” persoanelor cu contributii meritorii în cricketul românesc sau în activitatea federatiei.

(2) Propunerile în acest sens pot fi făcute de către Consiliul Director.

(3) Un presedinte de onoare sau membru de onoare poate să participe la adunarea generală, să ia

parte la discutii, dar fără drept de vot.

(4) Presedintele de onoare sau membrul de onoare poate să participe si la sedintele Consiliul



Director, în conditiile prevăzute la alin. (3).

Articolul 45

Adunarea generala indeplinĕte urmatoarele atributii:

a) aprobă statutul FRC si modificările/completările ulterioare, precum si modificările actului

constitutiv al FRC;

b) aprobă strategia dezvoltării cricketului aprobând planurile de dezvoltare pe termen lung, mediu si

scurt;

c) analizează activitatea FRC anual;

d) aprobă executia bugetară pe anul încheiat, bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;

e) are drept de control permanent asupra Consiliul Director si Comisiei de cenzori;

f) aprobă raportul privind activitatea Consiliul Director si raportul Comisiei de cenzori;

g) alege si revocă membrii Consiliul Director;

h) alege si revocă Comisia de cenzori a FRC;

i) adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopurilor si strategiei FRC, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) aprobă înfiintarea Comisiilor si colegiilor FRC;

k) decide asupra afilierii, suspendării, excluderii membrilor afiliati, potrivit prevederilor prezentului

statut;

l) desemnează la propunerea Consiliul Director, membrii de onoare ai FRC;

m) hotărăste dizolvarea si lichidarea FRC, stabilind destinatia bunurilor rămase după lichidare, în

conditiile legii;

n) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, Statut.

B. CONSILIUL DIRECTOR

Articolul 46

(1) Consiliul Director se compune din 7 de persoane dupa cum urmeaza:

a) presedintele FRC care este si presedinte al Consiliul Director;

b) 1 vicepresedinte al FRC responsabil pentru actvitatile de Cricket, care este si vicepresedinte al

Consiliul Director;

c) secretarul general, membru de drept al Consiliul Director, numit de către presedinte;

d) Directorul Tehnic /Antrenorul federal membru de drept, numit de către presedinte;

e) 3 membri.

(2) Alegerile pentru Consiliul Director se desfăsoară o dată la patru ani, prin vot secret, pe functii.

(3) O persoană poate candida numai pentru o singură functie în Consiliul Director.

(4) Numarul membrilor Consiliului Director poate fi modificat de catre Adunarea Generala la



nevoie sau la solicitarea Presedintelui FRC.

(5) O persoana poate primi acest mandat de maxim 5 (cinci) ori, cu exceptia Presedintelui.

Articolul 47

(1) Consiliul Director se întruneste în sedinte ordinare, de regulă o dată pe lună sau de câte ori este

nevoie, dar nu mai putin de sase ori pe an.

(2) Convocarea Consiliului Director se face de catre Presedinte.

(3) Sedinta Consiliul Director este statutară dacă sunt prezenti majoritatea calificată de 2/3 a

membrilor.

(4) Toate sedintele Consiliului Director se vor desfasura in limba Romana.

Articolul 48

(1) Hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenti

la sedintă. In caz de egalitate, decide votul presedintelui.

(2) Hotărârile Consiliul Director intră în vigoare la data stabilită de acesta.

(3) Au dreptul să voteze toti membrii Consiliul Director, cu un singur vot fiecare.

(4) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în functie de decizia membrilor Consiliul Director

prezenti la sedinta respectivă.

(5) Votul prin corespondentă sau împuternicire (procură) nu este admis.

(6) Membrii Consiliul Director nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui

litigiu în care sunt implicati ei sau structura sportiva din care fac parte .

(7) La fiecare sedintă a Consiliul Director se întocmeste un proces-verbal, în care se înscriu

problemele dezbătute si hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenti. Procesele-verbale se

consemnează într-un registru cu file numerotate, acesta constituind documentul oficial al F.R.C. si

se păstrează la secretariatul general al federatiei. Se pot folosi si alte mijloace de înregistrare a

sedintelor, situatie în care stenogramele, benzile audio sau casetele video se inventariază si se

păstrează la secretariatul general al federatiei ca documente oficiale.

(8) Sedintele Consiliul Director nu sunt publice.

Articolul 49

Membrii Consiliul Director care, pe parcursul unui an calendaristic, nu participă la cel putin

jumătate din numărul sedintelor, îsi pierd, de drept, calitatea de membru.

Articolul 50

Delegatii MTS pot participa la sedintele adunării generale si ale Consiliul Director în conditiile legii.

Articolul 51

Membrii Consiliului Director pot primi compensarea cheltuielilor de transport, cazare si masa



referitoare la participarea acestora la sedintele Consiliului Director.

Articolul 52

Pentru asigurarea transparentei activitătii desfăsurate de Consiliul Director, se vor publica toate

deciziile si hotararile luate, în timp real pe site-ul propriu al federatiei sau prin alte metode.

Articolul 53

Consiliul Director, emite hotărâri în măsura competentelor sale prevăzute sau rezultate din

prevederile documentelor de organizare si functionare a federatiei, urmărind realizarea în bune

conditii a tuturor atributiilor ce-i revin din Statutul persoanei juridice.

Articolul 54

Procesul verbal al ̆edintei va cuprinde:

a. Locul, data si ora începerii sedintei.

b. Numărul membrilor Consiliului Director prezenti si lista nominală a membrilor care absentează.

c. Numele si calitatea persoanelor invitate.

d. Ordinea de zi aprobată.

e. Continutul dezbaterilor.

f. Deciziile luate, cu mentionarea voturilor “pentru", "contra" si "abtineri".

g. Ora terminării sedintei.

Articolul 55

In termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la desfăsurarea sedintei, procesul-verbal se va

transcrie într-un registru special.

Articolul 56

Consiliul Director conduce intreaga activitate a FRC intre adunarile generale.

(1) asigură aplicarea hotărârilor adunării generale, precum si respectarea de către toti membrii FRC

a Statutului si a legii;

(2) asigură aplicarea planurilor de activitate elaborate pentru îndeplinirea strategiei FRC pe termen

lung, mediu sau anual;

(3) aprobă regulamentele si normele FRC;

(4) propune adunării generale cazurile de încetare, suspendare a calitătii de membru;

(5) ia decizii în legatură cu afilierea, suspendarea si excluderea provizorie a unui membru FRC si le

supune aprobării adunării generale,

(6) aprobă componenta Comisiilor/Colegiilor FRC;



(7) aprobă anual proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, urmăreste executia acestuia si îl supune

aprobării adunării generale;

(8) aprobă transferările sportivilor conform regulamentului;

(9) aprobă proiectul Calendarului competitional si Calendarului actiunilor competitionale

internationale ;

(10) aprobă regulamentele de organizare si desfăsurare ale competitiilor interne si internationale

organizate de către FRC;

(11) aprobă componenta loturilor nationale si colectivelor tehnice precum si obicetivele propuse;

(12) aprobă componenta delegatiilor care participă la competitii si reuniuni internationale;

(13) aprobă mandatul reprezentantilor FRC în vederea participării la reuniunile ICC si alte reuniuni

internationale similare;

(14) analizează periodic activitatea de pregătire si nivelul atins de componentii loturilor olimpice si

nationale de cricket precum si a sectiilor afiliate; analizează activitatea desfăsurată si rezultatele

obtinute la competitiile internationale de obiectiv pe baza rapoartelor întocmite si prezentate de

conducătorii acestor delegatii, împreună cu colectivele tehnice si ia măsuri în consecintă;

(15) aprobă propunerile de afiliere a FRC la foruri sportive zonale/regionale, continentale sau

internationale cu avizul MTS;

(16) aproba candidatii FRC pentru a fi alesi, cooptati sau numiti în organismele ICC si alte

organizatii internationale similare;

(17) organizează si asigură îndrumarea si controlul activitătii structurilor sportive afiliate si a

Comisiilor / Colegiilor Federatiei;

(18) aprobă anual lista arbitriilor de nivel national si a candidatilor pentru calificarea ca arbitru

international;

(19) convoacă adunarea generală a FRC, aprobă ordinea de zi si materialele ce urmează a fi

prezentate;

(20) propune adunării generale acordarea titlurilor de presedinte de onoare si membrii de onoare ai

FRC;

(21) propune MTS acordarea titlului de Maestru al Sportului si Maestru Emerit al Sportului pentru

sportivi, precum si de Antrenor Emerit tehnicienilor care au îndeplinit cerintele stabilite prin

normativele în vigoare precum si acordarea de distinctii, medalii si decoratii;

(22) contribuie la atragerea fondurilor financiare pentru activitatea FRC din alte surse decât cele

bugetare;

(23) aprobă anual cuantumul taxelor, penalitătilor si cotizatiilor către FRC.

(24) poate imputernicii una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu

au abilitatea de membru afiliat ori sunt straine de federatie, pentru a exercita urmatoarele atributii:



a) incheie acte juridice in numele si pe seama federatiei

b) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

(25) aproba masurile de dezvoltare, tactica, strategie, de marketing si comunicare

(26) Promoveaza interesele federatiei fata de sponsori de alte organizatii interne si internationale.

Articolul 57

(1) Prĕedintele FRC are următoarele atributii:

a) reprezintă Federatia Română de Cricket în relatiile cu autoritătile publice române, cu federatiile

similare din alte tări, cu ICC, cu alte foruri sportive internationale, precum si cu persoanele juridice

si persoanele fizice române si străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale, ale Consiliul Director si

urmăreste realizarea acestora, putând decide asupra măsurilor necesare;

c) realizează relatia functională cu MTS si COSR, cu alte ministere, institutii publice si organizatii

pe problemele activitătii de cricket;

d) stabileste împreună cu secretarul general ordinea de zi si documentele care se prezintă în

adunarea generală;

e) selectează, angajează, promovează si concediază personalul salariat al federatiei, în conditiile

legii, stabileste îndatoririle si responsabilitătile acestuia, negociază contractele individuale de munca

si decide asupra salarizării personalului angajat, în functie de studii si munca efectiv prestată;

f) prezidează toate sedintele Adunării Generale si ale Consiliul Director;

g) la sedintele de Consiliul Director, presedintele votează si, în caz de egalitate, votul său este

decisiv;

h) asigură aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a activitătii de cricket stabilite de

adunarea generală;

i) numeste si demite secretarul general si Directorul Tehnic/antrenorul federal;

j) aprobă organigrama si statul de functii;

k) încheie acte juridice în numele si pe seama federatiei, potrivit competentelor acordate prin

prezentul statut;

l) orice atributii delegate de Adunarea Generală si/sau Consiliul Director, cu respectarea

prevederilor din prezentul statut;

m) In exercitarea atributilor ce îi revin, presedintele FRC emite decizii si poate da prerogative.

n) In îndeplinirea atributiilor sale, presedintele este ajutat de către vicepresedinte care reprezintă si

angajează legal federatia prin delegarea scrisă de competentă a presedintelui.

o) Dacă presedintele nu isi mai poate indeplinii atributiile, inlocuitorul sau este secretarul general,

care îi va prelua toate atributiile pana la urmatoarea adunare generala ordinara de alegeri.



p) Arbitreaza divergentele dintre membri federatiei in scopul armonizarii acestora

q) Poate propune in timpul sedintelor Consiliului Director inchierea dezbaterilor asupra unor

probleme puse in discutie.

r) Se preocupa, alaturi de Consiliul Director, de atragerea fondurilor necesare activitatii federatiei.

Articolul 58

(1) Secretarul general este subordonat Presedintelui si îndeplineste atributiile stabilite prin decizie

al acestuia, asigurând functionarea federatiei, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor

functionale dintre membrii persoanei juridice. In toate activitatile aferente jocului de criket propriu-

zis, se va consulta cu Vicepresedintele pentru Activitatile de Cricket si vor decide exclusiv pe baza

de consens toate deciziile ce vor fi luate in aceasta zona.

(2) Transmite către Secretariatul persoanei juridice proiecte de acte normative initiate de Presedinte,

pentru a fi discutate în sedintele Adunărilor Generale.

(3) Urmăreste si asigură aducerea la îndeplinire si raportarea sarcinilor ce revin Presedintelui,

precum si ducerea la îndeplinire a actelor normative initiate de federatie si aprobate de Adunarea

Generală.

(4) Secretarul general indeplinĕte urmatoarele atributii:

a) asigură aducerea la îndeplinire a hotararilor Consiliul Director si a deciziilor Presedintelui

Federatiei, cărora le prezintă lunar rapoarte de activitate.

b) răspunde operativ la cerintele de informare formulate de conducerea MTS si COSR si prezintă

periodic sinteze asupra activitătii desfăsurate si a problematicii cricketului;

c) în îndeplinirea atributiilor sale, colaborează cu Directiile Judetene de Sport si Directia de Sport a

Municipiului Bucuresti, cu Institutul National de Cercetare în Sport si Institutul National de

Medicină Sportivă, Comitetul Olimpic si Sportiv Român, Agentia Nationala Anti-Doping,

Academia Natională de Educatie Fizică si Sport, Centrul National de Formare si Perfectionare

Antrenori, Complexele Sportive Nationale si alte structuri.

d) organizează activitatea de control si sprijin a activitătii, alături de directorul tehnic/antrenorul

federal, a antrenorilor loturilor reprezentative si structurilor afiliate, prezentând în Consiliul

Director concluzii si propuneri pentru optimizarea acesteia

e) urmăreste îndeplinirea atributiilor fiecărui salariat al FRC;

f) asigură buna desfăsurare a sedintelor Adunării Generale si ale Consiliul Director;

g) reprezintă si angajează legal federatia prin delegarea de competentă a presedintelui;

(2) Secretarul general preia atributiile presedintelui în situatia în care acesta nu si le mai poate

îndeplini pentu o perioada determinată sau până la prima adunare generală ordinară de alegeri.

(3) Dacă secretarul general nu îsi mai poate îndeplinii atributiile sale, acestea sunt preluate, până la

următoarea adunare generală ordinară de alegeri, de vicepresedinte.



CAPITOLUL VIII

COMISIILE DE SPECIALITATE SI COLEGIILE

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE CRICKET

A. COMISIA DE CENZORI

Articolul 59

Controlul financiar al FRC este asigurat de Comisia de cenzori, formată din trei persoane, alese de

adunarea generală potrivit statutului. Dintre membrii comisiei, cel putin un cenzor trebuie să fie

contabil autorizat sau expert contabil.

Articolul 60

Comisia de cenzori îsi poate elabora un regulament de organizare si functionare, aprobat de

adunarea generală.

Articolul 61

Membrii Consiliului Director nu pot face parte din Comisia de cenzori.

Articolul 62

In realizarea competentelor sale, Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul FRC;

b) întocmeste rapoarte si le prezintă adunării generale;

c) poate participa, prin reprezentantul său, la sedintele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineste orice alte atributii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Articolul 63

Comisia de cenzori este subordonată adunării generale.

Articolul 64

Organele de administrare ale FRC sunt obligate să pună la dispozitia cenzorilor documentele

necesare îndeplinirii atributiilor acestora.

Articolul 65

Comisiile din cadrul federatiei sunt organe specializate pe principalele domenii de activitate ale

persoanei juridice, care sprijina activitatea Consiliului Director fiind subordonate acestuia în

conformitate cu prezentul Statut si Regulamentele interne.

Articolul 66

Atributiile comisiilor din cadrul federatiei sunt stabilite de Consiliul Director si se regasesc in

regulamentele proprii.

Articolul 67

Deciziile comisiilor federatiei se consemnează în Registrul de Procese-Verbale si se prezintă



Consiliului Director spre avizare anual sau ori de câte ori este nevoie, rezolutiile finale la nivel de

comisie nu sunt publice.

Articolul 68

Pentru îndeplinirea atributiilor, comisiile îsi obtin consensul prin interconsultare verbală, prin e-

mail sau prin dezbatere directă în sedinte de lucru ordinare convocate de presedinti.

Articolul 69

Legătura dintre aceste comisii si Cosiliului Director se face prin intermediu presedintilor de comisii.

Articolul 70

Presedintii comisiilor si membrii acestora se numesc de către Consiliul Director, la propunerea

Presedintelui FRC.

Articolul 71

La selectionarea in vederea propunerii membrilor comisiilor se vor avea în vedere următoarele

criterii:

(a) Aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru aceasta activitate si functiile propuse.

(b) Rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea cricketului românesc.

(c) Comportarea si tinuta morală, pasiunea si disponibilitatea de a desfăsura o activitate onorifică, în

mod obiectiv si dezinteresat.

(d) Cunoasterea Statutului si regulamentelor Federatiei Române de cricket si ale organismelor

internationale, respectiv minusurile si defectele personale care ar putea influenta negativ

îndeplinirea unor astfel de atributii.

(e) Alte criterii specifice atributiilor comisiilor.

Articolul 72

Comisiile federatiei sunt compuse din 3-15 (trei-cincisprezece) membri, în functie de specificul si

atributiile ce le revin, având următoarea structura:

(A) Presedinte.

(B) Vicepresedinte.

(C) Secretar General

(D) Membri.

Articolul 73

O persoană nu poate face parte din mai mult de două comisii sau colegii.

Articolul 74

In cazul în care un membru al unei comisii lipseste nemotivat de la trei sedinte consecutiv, el poate

fi revocat si inlocuit de catre Consiliul Director la propunerea presedintelui F.R.C., urmând ca, în

această situatie, Consiliul Director să numeasca un alt membru.

Articolul 75



Hotărârile Consiliului Director privind componenta comisiilor se adoptă cu majoritatea simplă a

membrilor prezenti.

Articolul 76

Comisiile si colegiile federatiei se întrunesc cel putin o dată pe lună, iar în perioada competitională

se întrunesc săptămânal.

Articolul 77

Presedintii comisiilor au obligatia să întocmească si să înainteze la sedinta Consiliului Director

raportul anual privind activitătile si actiunile desfăsurate precum si planul actiunilor pentru

următorul an pentru a fi dezbătut în sedinta premergătoare datei de desfăsurare a Adunării Generale.

Articolul 78

Sedintele comisiilor nu sunt publice. Comisiile pot avea subcomisii.

Articolul 79

Comisiile deliberează si adoptă decizii si propuneri pe baza atributiilor repartizate, în conformitate

cu prevederile Statutului, regulamentelor Federatiei Române de Cricket si legilor în vigoare.

Articolul 80

Sedintele comisiilor se pot desfăsura valabil dacă sunt prezenti cel putin o jumătate plus unu dintre

membrii săi.

Articolul 81

Propunerile si deciziile comisiilor sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritatea simplă si se supun

spre aprobare si ratificare Consiliului Director.

Articolul 82

Dezbaterile, deciziile si propunerile din sedintele comisiilor sunt consemnate, de către Secretarul

General al comisiei, în caietul de procese verbale care vor fi semnate de către toti participantii.

Articolul 83

Sub nici o formă comisiile nu pot angaja finantele federatiei.

Articolul 84

Presedintii comisiilor este recomandabil să nu fie membrii ai Consiliului Director.

Articolul 85

Consiliul Director urmareste si sprijină comisiile în rezolvarea problemelor si sarcinilor ce le-au

fost repartizate.

Articolul 86

Membrii comisiilor sunt persoane oficiale ale Federatiei Române de Cricket, calitate în care

beneficiază de toate drepturile specifice si se supun prevederilor referitoare la îndatoriri,

responsabilităti si obligatii ce decurg din Statut si regulamentele persoanei juridice.

Articolul 87



Nerespectarea de către membrii comisiilor a îndatoririlor si obligatiilor ce le revin, încălcarea cu

vinovătie a acestora sau comiterea unor fapte care contravin normelor eticii sportive si calitătii de

persoane oficiale vor fi judecate si sanctionate în conformitate cu prevederile Regulamentului de

disciplină, cu celelalte reglementări ale Federatiei Române de Cricket si cu legile tării.

B. COMISIA DE REGULAMENTE, COMPETITII, LEGITIMARI,

TRANSFERARI SI CLASIFICARI

Articolul 88

Atributiile Comisiei de Regulamente, Competiţii, legitimari, transferari si clasificari sunt:

(a) Elaborează propuneri privind Statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale

Federatiei Române de Cricket si le supune aprobării Consiliului Director prin Presedinte si apoi a

Adunării Generale.

(b) Elaborează Regulamentul de Cricket, pe care-l supune spre aprobare Presedintelui.

(c) Retine propunerile de modificare a acestor documente făcute în Adunarea Generală, le

sistematizează si le supune aprobării, după care procedează la definitivarea noului text.

(d) Inregistrează pe parcursul anului, situatiile deosebite aparute în aplicarea în practică a

regulamentelor federatiei, le sistematizează, face propuneri de modificare si îmbunătătire a

reglementărilor federatiei pe care le supune spre aprobare Presedintelui si Consiliului Director.

(e) Colaborează cu celelalte comisii si colegii centrale ale federatiei în elaborarea unor norme si

reglementări din principalele domenii ale activitătii de Cricket.

(f) Elaborează norme de securitate a competitiilor de Cricket din punct de vedere al dotărilor

arenelor sportive.

(g) Asigura buna functionare a sistemului competitional de Cricket a procedurilor de legitimare,

transferare si clasificare sportivă, precum si realizarea evidentei datelor statistice oficiale privind

activitatea de Cricket.

(h) Elaborează, împreună cu Comisia Tehnica-metodica, proiectul calendarului competitional

national.

(i) Elaborează regulamentele competitiilor interne cu caracter national.

(j) Alte atributii ale Comisiei de Regulamente, Competitii, legitimari, transferari si clasificari sunt

cuprinse si se regasesc în Regulamentele proprii.

C. COMISIA DE DISCIPLINA

Articolul 89

Comisia de Disciplina este organismul specializat al cărui scop este solutionarea în prima instantă



a tuturor abaterilor prevăzute de Regulamentul de disciplină cât si de alte regulamente ale Federatiei

Române de Cricket.

Articolul 90

Comisia de Disciplină are ca scop promovarea actiunilor preventive educative iar prin aplicarea

unor sanctiuni, să contribuie la buna desfăsurare a cricketului, într-o atmosfera de fair-play si

respect între jucători, antrenori, echipe, arbitri, oficiali si publicul spectator.

Articolul 91

Atributiile Comisiei de Disciplina sunt urmatoarele:

(a) Judecă apelurile contra măsurilor pronuntate de AJC/AMC de cricket.

(b) Aplică întocmai prevederile Regulamentelor privind abaterile si sanctiunile, actiunea

disciplinară, instantele de judecată, probele si mijloacele de probă, procedura disciplinară în

solutionarea cauzei în prima instantă si care se aplică diferitelor categorii de membri ai federatiei

sau persoanelor aflate sub jurisdictia acesteia.

(c) Indeplineste atributiile ce-i revin pentru initierea si promovarea unor actiuni preventive-

educative în scopul îmbunătătirii climatului de ordine si disciplină.

(d) Asigură organizarea si desfăsurarea activitătii educative la loturile reprezentative, la nivelul

structurilor sportive precum si la nivelul tuturor formatiunilor implicate în activitatea de cricket din

România.

(e) Judecă în prima instantă întâmpinările sportivilor sanctionati de către structurile sportive cu

sectii de cricket participante în campionatele nationale.

(f) Face recomandări structurilor sportive cu sectii de cricket privind măsurile educative ce

trebuiesc luate fată de sportivii sau cadrele tehnice a căror comportare încalcă normele eticii

sportive.

(g) Tine evidenta sanctiunilor aplicate sportivilor, antrenorilor, conducătorilor de echipe si

structurilor sportive.

(h) Intre două Adunări Generale, ca urmare a situatiilor care apar si nu sunt prevăzute, emite

amendamentele care se impun prezentului regulament si le înaintează pentru aprobare si ratificare

Consiliului Director.

(i) Comisia de Disciplina îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Disciplină si

în strânsă colaborare cu celelalte comisii si colegii ale federatiei.

D. COMISIA DE APEL

Articolul 92

(1) Comisia de Apel se compune dintr‐un presedinte, de preferinta de profesie jurist, un

vicepresedinte si 2-3 membri, dintre care unul indeplineste functia de secretar general.



(2) Comisia de Apel este aleasa conform prevederilor prezentului Statut, componentii ei neputand

fi membrii ai Consiliului Director, angajati ai FRC sau ai cluburilor afiliate.

(3) Comisia de Apel solutioneaza toate intampinarile impotriva hotararilor pronuntate in prima

instanta de Comisia de Disciplina din cadrul FRC.

(4) Deciziile Comisiei de Apel sunt definitive si executorii, iar procedura de judecare a apelurilor

este cea prevazuta in Regulamentul de disciplina.

Articolul 93

(1) Competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva hotararilor definitive pronuntate, prin

epuizarea cailor de atac, de catre Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Cricket

este Comisia de Apel.

(2) Comisia de Apel solutioneaza recursul formulat impotriva hatararilor definitive pronuntate in

legatura cu urmatoarele tipuri de abateri:

a) incalcarea prevederilor din Statutul Federatiei Romane de Cricket precum si a prevederilor

Regulamentelor date in aplicarea Statutului Federatiei Romane de Cricket, in masura in care aceasta

abatere este prevazuta si sanctionata conform Regulamentului de Disciplina;

b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale sportivilor fata de arbitri, oficiali,

alti sportive sau fata de public;

c) declaratii publice ale conducatorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor care pot incita sau pot

conduce la acte de violenta din partea echipelor sau spectatorilor;

d) absenta nejustificata de la competitii, in cazul convocarii la Echipa Nationala de Cricket a

Romaniei

e) manipularea sau modificarea, directa ori printr-o persoana interpusa a materialului sau a

echipamentului sportiv, prin incalcarea reglementarilor tehnice din activitatea de Cricket.

f) participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice competitie de

Cricket;

g) orice tipuri de abateri transmise spre competenta solutionarii Comisiei de Disciplina din cadrul

Federatiei Romane de Cricket.

E. COMISIA TEHNICO-METODICA

Articolul 94

Comisia Tehnico-metodica - este organismul tehnico-metodic, de specialitate care asigură

orientarea, îndrumarea, perfectionarea, controlul tehnic si metodic al activitătii de cricket.

Articolul 95

Comisia Tehnico-metodica are ca principal scop ridicarea nivelului tehnico-metodic si valoric a



activitătii de cricket, perfectionarea continuă a continutului procesului de selectie si pregătire a

jucătorilor de cricket la toate esaloanele si la loturile nationale în vederea cresterii competitivitătii

acestora pe plan intern si international.

Articolul 96

Comisia Tehnico-metodica colaborează la elaborarea si punerea în aplicare a strategiei nationale si

a programelor de dezvoltare a cricketului, urmărind îmbunătătirea activitătii de cricket la toate

nivelurile de vârstă si de performantă prin perfectionarea continutului pregătirii si a cadrelor de

specialitate.

Articolul 97

Comisia Tehnico-metodica are următoarele atributii:

(a) Elaborează strategia pregătirii si participării la competitiile nationale oficiale si obiectivele de

realizat la competitiile internationale oficiale, precum si măsurile ce se impun pentru realizarea lor,

pe care le supune aprobării Presedintelui F.R.C. si Consiliului Director.

(b) Propune antrenorii de lot si îi supune aprobării Presedintelui F.R.C. si Consiliului Director.

(c) Sprijină din punct de vedere metodic activitatea centrelor nationale de pregătire a copiilor si

juniorilor.

(d) Elaborarează programele cadru de pregătire pe specificul fiecărui centru.

(e) Organizează controalele de specialitate anuale, urmate de elaborarea unor materiale de concluzii

si măsuri de îmbunătătire a activitătii.

(f) Face propuneri de stimulare a jucatorilor de criket, antrenorilor si personalului de specialitate

implicat în pregătirea pentru actiunea respectivă, precum si pentru sanctionarea celor vinovati de

nerealizarea obiectivelor propuse.

(g) Face analize si întocmeste rapoarte după fiecare actiune competitională de obiectiv a federatiei

pe care le supune dezbaterii si aprobării Presedintelui.

(h) Colaborează cu Comisia de Regulamente, Competitii, legitimari si clasificari la elaborarea

calendarului competitional central intern si international precum si la elaborarea regulamentelor

campionatelor si concursurilor nationale.

(i) Alte atributii ale Comisia Tehnico-metodica sunt cuprinse în Regulamentele proprii.

F. COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR si SCORER-ilor

Articolul 98

Colegiul central al arbitrilor este organismul de specialitate împuternicit cu atributii de organizare,

îndrumare si control asupra întregii activităti de arbitraj în domeniul cricketului.

Articolul 99

Principalul scop al Colegiului central al arbitrilor este perfectionarea continuă a cunostintelor



teoretice si practice ale arbitrilor de cricket în vederea realizării unor arbitraje obiective, corecte, de

calitate care să contribuie la cresterea valorii spectacolului sportiv.

Articolul 100

Principalele domenii în care-si exercită atributiile Colegiul central al arbitrilor sunt următoarele:

(a) Organizarea cunoasterii si urmărirea aplicării în practică a regulilor si regulamentelor de arbitraj,

în concordantă cu regulamentele internationale, de către toti factorii implicati în sistemul

competitional – jucători de cricket, antrenori, arbitri, cluburi, organizatori, etc.

(b) Selectia, formarea, perfectionarea continuă si programarea arbitrilor necesari pentru toate

esaloanele competitionale.

Articolul 101

Principale atributii ale Colegiului central al arbitrilor sunt:

(a) Deleagă arbitri-judecători pentru turneele organizate de federatie în teritoriu.

(b) Organizează activitatea corpului de arbitri la turneele interne si internationale din calendarul

central organizate de federatie si răspunde de calitatea arbitrajului prestat.

(c) Urmăreste aplicarea cu consecventă, în cadrul turneelor de Cricket, a Regulamenului F.R.C. si

I.C.C.

(d) Contribuie în mod permanent la ridicarea nivelului teoretic si practic al arbitrilor, printr-o

îndrumare temeinică si competentă, organizează consfătuiri în vederea generalizării experientei

pozitive, pentru prevenirea si lichidarea neajunsurilor din activitatea de arbitraj.

(e) Propune organizarea cursurilor pentru formarea si perfectionarea arbitrilor, stabileste tematica si

conduce nemijlocit sau prin comisiile teritoriale, desfăsurarea acestora.

(f) Organizează examenele pentru absolvirea cursurilor de formare a arbitrilor, participă la

examenele pentru promovarea de la categoria a II-a la categoria I si aprobă aceste promovări.

(g) Face propuneri pentru retrogradări si radieri din corpul de arbitri în cazuri de inactivitate,

incompetentă, indisciplină sau a relei credinte.

(h) Propune Consiliului Director acordarea categoriei I de arbitru în functie de criteriile si cerintele

internationale, face propuneri pentru categoriile cuprinse în cadrul I.C.C.

(i) Ţine evidenta nominală a arbitrilor de categoria I si internatională si evidenta numerică, pe judete,

a arbitrilor din categoriile a II-a si a III-a.

(j) Indrumă activitatea subcomisiilor teritoriale de arbitri, informându-le permanent cu toate

modificările survenite în regulamentele de arbitraj.

(k) Judecă, în prima instantă, abaterile disciplinare ale arbitrilor si comportările tehnice

necorespunzătoare ale acestora, respectiv sesizează comisia de disciplină despre situatiile deosebite.

(l) Informează Consiliul Director, periodic, despre activitatea desfăsurată si anual - prezintă raportul

de activitate al Colegiului Central al Arbitrilor.



CAPITOLUL IX 

PERSONALUL SALARIAT AL FEDERATIEI

Articolul 102

1 - F.R.C. are stat de functii propriu care se aproba de presedinte F.R.C. 

2 – Personalul salariat al F.R.C. incheie contracte individuale de munca cu preseintele F.R.C.

3 – Contractul individual de munca al presedintelui F.R.C. poate fi incheiat pe o perioada egala cu

mandatul sau prevazut in prezentul statut.

4 - Contractul individual de muncă al secretarului general se poate încheia de regulă pe o perioadă

egală cu mandatul presedintelui si vor contine în mod obligatoriu o clauza prin care pot înceta

oricând prin decizie scrisă a presedintelui.

Articolul 103

1 - Statul de functii al Federatiei va fi aprobat de Biroul Federal si poate cuprinde următoarele

functii:

 presedinte

 vicepresedinte

 secretar general

 secretar federal

 director tehnic

 antrenor federal

 antrenori de lot

 contabil sef – economist

 contabili – economisti

 electronist

 sef complex

 instructor sportiv

 casier

 secretar – dactilograf

 operator calculator

 electrician

 peisagist

 magaziner

 lăcătus mecanic

 tâmplar

 pompier



 îngrijitor

 paznic

 sofer

 bucătar

 ospătar

 alte functii (marketing, alti muncitori calificati, muncitor necalificat, etc.)

2 - Personalul salariat al Federatiei nu se supune alegerii Adunării Generale si va fi angajat în

conditiile legii, cu exceptia functiei de Presedinte si Vicepresedinte, care sunt functii eligibile si se

supun alegerii Adunării Generale.

3 - Atributiile si sarcinile principale ale salariatilor sunt stipulate în Regulamentul de organizare si

functionare a Federatiei si în fisa postului.

4 - Eliberarea din functie si ocuparea posturilor vacante se va face în conditiile legii, cu exceptia

functiilor de Presedinte si vicepresedinte care vor respecta prevederile Statutului Federatiei.

Functia de presedinte poate fi executivă.

CAPITOLUL X 

LIGA PROFESIONISTA DE CRICKET (L.P.C.)

(1) Liga Profesionista de Cricket este structura sportiva, constituita in conditiile legii, prin asocierea

cluburilor sportive profesioniste de Cricket.

(2) In cadrul procedurii de dobandire a personalitatii juridice este necesar acordul Federatiei

Romane de Cricket si avizul obligatoriu al Ministerului Tineretului si Sportului.

(3) Liga Profesionista de Cricket, ca structura sportiva subordonata Federatiei Romane de Cricket,

isi desfasoara activitatea in baza statutului si regulamentelor proprii.

(4) Statutul Ligii Profesioniste de Cricket se aproba de catre Adunarea Generala a ligii si se

avizeaza de Federatia Romana de Cricket.

(5) Dupa dobandirea certificatului de identitate sportiva, in vederea exercitarii atributiilor prevazute

de lege si statut, Liga Profesionista de Cricket trebuie sa se afilieze la Federatia Romana de Cricket.

CAPITOLUL XI 

ASOCIATIILE JUDETENE DE CRICKET SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Articolul 104 

1 - Asociatiile judetene de cricket si a municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat

constituite din cluburile si asociatiile sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si

recunoscute de acestea. 



2 - Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca asociatii fara scop patrimonial.

3 - La nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui o singura

asociatie judeteana/municipala de cricket. 

4 - Asociatiile judetene cricket si a municipiului Bucuresti nu se pot infiinta fara acordul F.R.C.. 

5 - Asociatiile judetene de cricket si a municipiului Bucuresti se afiliaza la Federatia Romana de

Cricket, cu respectarea statutului si a regulamentelor F.R.C. fiind obligatorii pentru ele si membrii

care le compun.

Articolul 105

1 - Scopul asociatiilor judetene de cricket si a municipiului Bucuresti il constituie organizarea

activitatii de cricket la nivel judetean, respectiv municipal. 

2 - Obiectivele, atributiile, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene de cricket si a municipiului

Bucuresti decurg din statutul si regulamentele F.R.C. si din puterea delegata de federatie. 

3 - Asociatiile judetene de cricket si a municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea pe baza

statutului si regulamentelor proprii, aprobate de Consiliul Director al F.R.C. Modificarile si/sau

completarile aduse acestora, fara aprobarea Consiliului Director al F.R.C., sunt nule de drept. 

4 - Statutul, regulamentele, normele, hotararile si deciziile organelor asociatiilor judetene de cricket

si a municipiului Bucuresti sunt obligatorii pentru membrii acestora.

Articolul 106

1 - Principalele atributii ale asociatiilor judetene de cricket sunt: 

a. elaboreaza programul strategic privind activitatea de cricket in judetul respectiv, dezvoltarea si

promovarea cricketului la nivel teritorial; organizeaza, sprijina si controleaza aplicarea strategiei

F.R.C.;

b. stabilesc calendarul sportiv judetean anual, in raport de cel national cu aprobarea F.R.C.; 

c. organizeaza, conduc si controleaza sistemul competitional judetean si omologheaza rezultatele

acestuia, potrivit reglementarilor F.R.C. precum si a regulamentelor proprii; 

d. organizeaza la nivelul judetului, direct sau in colaborare cu organismele sau institutiile abilitate,

activitati pentru formarea si/sau perfectionarea specialistilor necesari in activitatea de cricket

(antrenori, instructori sportivi, arbitri, observatori, etc), dupa caz si in limitele competentelor lor;

e. elaboreaza regulamente si norme proprii de organizare, tehnice, financiare si de asigurare

materiala privind organizarea si desfasurarea activitatii de cricket din judet, in conformitate cu

prevederile legale si reglementarile F.R.C., aprobate de Consiliul Director al FRC la recomandarea

Comisiilor de specialitate.

f. in acord cu prevederile programelor nationale si reglementarile in domeniu, stabilesc si aplica

masuri pentru promovarea spiritului de fair-play in activitatea de cricket, prevenirea si combaterea



violentei la jocurile de cricket precum si a folosirii substantelor interzise si a metodelor

neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial potentialul fizic al sportivilor sau sa

denatureze rezultatele competitiilor organizate la nivel judetean; 

g. colaboreaza cu directiile pentru tineret si sport judetene, cu autoritatile administratiei publice

locale, cu alti factori interesati in scopul dezvoltarii bazei materiale destinate practicarii cricketului

pe teritoriul judetelor; 

h. asigura si administreaza mijloacele financiare si materiale din propriul patrimoniu, conform

prevederilor legale si ale statutului, regulamentelor F.R.C. si normelor proprii. 

i. organizeaza si asigura evidenta activitatii de cricket din judet;

j. exercita autoritatea disciplinara asupra activitatii de cricket la nivel judetean in termenii prevazuti

de lege si portivit statutului si regulamentelor F.R.C., puterii delegate de federatie precum si

statutului si regulamentelor proprii; 

2 - Membrii unei asociatii judetene de cricket sunt reprezentati de catre aceasta, prin

delegatul sau cu drept de vot, in adunarea generala a F.R.C.. 

3 - Conform legii, directiile pentru tineret si sport judetene recunosc si sprijina asociatiile

judetene de cricket.

CAPITOLUL XII

MIJLOACELE FINANCIARE ŞI MATERIALE ALE

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE CRICKET

Sursele de finanţare ale Federaţiei Române de Cricket

Articolul 107

Exercitiul economico-financiar al Federatiei

Exercitiul economico-financiar începe, pentru primul an de activitate, la data reorganizării

Federatiei si se încheie la 31 decembrie în anul respectiv, iar pe perioada următoare, exercitiul

economico-financiar începe la 01 ianuarie si se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Articolul 108

Din sursele sale de finantare, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CRICKET asigură îndeplinirea

obiectului de activitate si poate efectua investitii în bunuri mobile si imobile, poate constitui

depozite bancare, poate achizitiona orice fel de alte drepturi, după cum va putea înstrăina bunuri

atunci când este în interesul conservării sau dezvoltării patrimoniului.

Articolul 109



FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CRICKET poate înfiinta societăti comerciale ale căror dividende,

dacă nu se reinvestesc în aceste societăti, se vor folosi strict pentru realizarea scopului federatiei.

Articolul 110

Finantarea actiunilor membrilor se poate face din venituri realizate prin derularea de programe si

actiuni specifice, din donatii si sponsorizări, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat

si/sau bugetele locale, potrivit reglementărilor în vigoare.

Articolul 111

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CRICKET, prin intermediul Consiliului Director, ia hotărâri

referitoare la drepturile federatiei ca actionar în societătile comerciale în care detine părti sociale

sau actiuni, precum si în privinta altor asocieri la care este parte.

Articolul 112

In indeplinirea scopului ̆i a obiectivelor sale in domeniul absorbtiei fondurilor de orice tip,

federatia are urmatoarele drepturi:

(A) Dreptul de a gestiona fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau international

printr-o selectie competitivă de proiecte desfăsurată în conditiile legii.

(B) Dreptul de a accesa în calitate de beneficiar sau partener fonduri structurale destinate sustinerii

politicilor de coeziune în domeniul sportului.

Articolul 113

Bugetul Federatiei

1 - Federatia are buget propriu de venituri si cheltuieli, cont bancar în lei si valută, resursele

Federatiei fiind constituite din :

2 - Cotizatiile anuale ale membrilor – anual, Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director

va fixa cuantumul cotizatiei sau al taxei de aderare.

3 - Taxa de afiliere, de înscriere in competitii, de viză anuală, taxa de participare la cursuri de

pregatire si perfectionare, comisioane pentru consultanta, asistenta, expertiza.

4 - Dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în conditiile legale.

5 - Dividendele societătilor comerciale înfiintate de Federatie.

6 - Venituri realizate din activităti economice directe.

7 – Donatii, subventii, sponsorizări,legate, mecenat, contributii, drepturi de autor, bunuri mobile si

imobile,granturi.

8 - Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.

9 - Orice fel de venituri în lei si/sau valută prevăzute de lege.

10 - Federatia poate înfiinta în conditiile art.47 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000, societăti

comerciale, pentru realizarea scopului Federatiei.



11 - Federatia poate desfăsura orice alte activităti economice directe, dacă acestea au caracter

accesoriu si au legătură strânsă cu scopul ei principal.

12 - Federatia întocmeste anual bugetul, bilantul contabil si contul de profit si pierderi după

modelele stabilite de Ministerul Finantelor, care se aprobă de către Adunarea Generală.

13 - Federatia constituie toate fondurile legale necesare activitătii.

14 - Pentru desfăsurarea activitătilor conform obiectului de activitate,

15 - Federatia poate folosi personal angajat pe bază de contract în conditiile legii.

16 - Plata salariilor, a impozitelor pe acestea, a cotei de asigurări sociale, precum si a celorlalte

obligatii legate de plată, se va face potrivit legii.

17 - Federatia tine registrele prevăzute de lege.

Articolul 114

Societătile comerciale si unitătile economice anexă ale federatiei, pot dispune de subconturi bancare,

fiind incluse în gestiunea generală a persoanei juridice.

Articolul 115

Veniturile realizate din activitătile comerciale ale acestora se vor impozita în conformitate cu

instructiunile emise de Ministerul Finantelor pentru persoane juridice non-profit, urmând ca

profiturile nete să fie transferate în conturile federatiei.

Cheltuielile Federaţiei Române de Cricket

Articolul 116

Cheltuielile federatiei pot fi cele legate de plata salariilor si a adaosuri la salarii, de taxele asimilate

salariilor, de functionare a federatiei, de organizare de competitii, de participare la competitii si

conferinte, de stagiile de pregătire ale componentilor loturilor nationale, promovare si marketing,

precum si de orice alte cheltuieli strict legate de realizarea unor proiecte sau programe ale Federatiei.

Articolul 117

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CRICKET poate angaja, în raport cu necesitătile si cu resursele

financiare, salariati permanenti cu contract de muncă (personalul angajat), sau colaboratori cu plata

îndemnizatiilor respectiv (trezorier, jurist, etc.).

Articolul 118

Cheltuielile administrative pot cuprinde până la 60 % (saizeci) din plătile FEDERAŢIEI ROMÂNE

DE CRICKET, incluzând cheltuielile pentru primirea si evaluarea activelor, cheltuielile curente,

costul materialelor întrebuintate, cheltuielile pentru deplasări în tară si străinătate, remunerarea

muncii angajatilor, a membrilor Consiliului Director etc.



Articolul 119

Principalele cheltuieli ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE CRICKET, sunt:

(a) Cheltuieli aferente realizării scopului persoanei juridice.

(b) Salarii, adaosuri si aporturi la salarii, indemnizatii, gratificatii, prime si premii.

(c) Impozite pe salarii, contributii pentru asigurări sociale si indemnizatii de somaj.

(d) Procurări de materiale necesare birourilor persoanei juridice.

(e) Procurări de materiale si echipament sportiv.

(f) Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare.

(g) Cheltuieli privind servicii postale si telecomunicationale (inclusiv serviciile internet).

(h) Cheltuieli pentru utilitati - apă, canal, salubritate, energie electrică, termică si gaze naturale etc.

(i) Cheltuieli de deplasare si diurne, cheltuieli de cazare, masă, transportul sportivilor si echipelor

nationale de CRICKET care se deplasează în tară si peste hotare la competitii si/sau cantonamente

de pregătire, precum si al reprezentantilor federatiei participanti la reuniunile nationale si

internationale.

(j) Cheltuieli referitoare la serviciile de promovare si publicitate.

(k) Alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director.

Articolul 120

Toate dispozitiile de plată, de încasare sau de retragere a fondurilor din orice cont bancar al

federatiei trebuie semnate de Presedinte sau de o persoană desemnată de către acesta.

Articolul 121

Cheltuielile se fac prin dispozitia Consiliului Director, potrivit prevederilor bugetului de venituri si

cheltuieli, dispunând plata de premii, gratificatii si alte asemenea recompense din disponibilitătile

existente.

Donaţiile şi sponsorizările efectuate către Federaţia Română de Cricket

Articolul 122

Donatiile catre federatie pot fi facute prin:

(a) Prin virament bancar.

(b) Prin directionarea celor 2% din impozitul pe venitul anual si prin deducerea cheltuielilor

efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.



(c) Prin orice mijloace aprobate de Consiliul Director al persoanei juridice.

Articolul 123

Alte donatii către federatie pot fi sub formă de bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare

sau alte drepturi, dacă acestea sunt libere de orice sarcină.

Articolul 124

Donatiile si legatele vor fi înscrise în Registrul de donatii al federatiei.

Articolul 125

Donatiile primite în favoarea federatiei nu pot induce obligatii care să intre în conflict cu scopurile

si obiectivele persoanei juridice, acestea fiind sunt supuse acceptării de către Consiliul Director.

Articolul 126

Pentru donatiile conditionate sau pentru cele cu destinatie specificată prin actul de donatie,

donatorul va putea lua cunostintă de modul în care a fost utilizată donatia sa, federatia fiind obligată

să-i pună la dispozitie rapoartele necesare.

Articolul 127

Imediat după efectuarea donatiei, donatorii vor anunta reprezentantii federatiei.

Articolul 128

Oricărei persoane juridice sau fizice care înlesneste o donatie către federatie, i se va putea rambursa

5% (cinci) din valoarea sumei donate, din care se vor retine si vira obligatiile fiscale.

Articolul 129

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CRICKET poate face donatii către persoane juridice din tară sau

străinătate numai dacă acestea sunt în strânsă legătură cu scopul si obiectul de activitate al persoanei

juridice, respectând prevederile legale.

Taxe, cotizaţii şi modalităţi de plată către

Federaţia Română de CRICKET

Articolul 130

Cuantumul taxelor de înscriere si al cotizatiei se stabileste de către Consiliul Director.

Articolul 131

Membrii federatiei vor plăti în cuntum de 50% (cincizeci) din cotizatia anuală până la data de 30

ianuarie, iar diferenta de 50% (cincizeci) se va plăti până la data de 30 martie sau în termen de 30

zile de la data admiterii ca nou membru al federatiei.

Articolul 132

Un membru care nu si-a achitat cotizatia până la data de 30 martie a fiecărui an este automat

suspendat de către Comitetul Director, ceea ce conduce implicit la ridicarea dreptului de participare

în competitii, precum si a dreptului de reprezentare în organele federatiei.



Articolul 133

După plata cotizatiei, membrul afiliat în cauza îsi reintră în drepturile sale.

Articolul 134

Plata cotizatiei se poate face astfel:

(a) Direct în contul persoanei juridice: prin ordin de plată sau foaie de vărsământ. Pentru acest mod

de plată nu se eliberează chitantă, deoarece banii intră direct în bancă, însă plătitorul va păstra

documentele ce atestă plata (ordin de plata, foaie de vărsământ, chitantă postală, etc.).

(b) Prin mandat postal, direct pe adresa persoanei juridice: FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CRICKET.

Pentru cotizatia astfel plătită, nu se eliberează chitantă.

(c) Modalităti de plată online prin intermediul cardului de credit sau de debit, pentru care nu se

percep comisioane suplimentare.

Articolul 135

Imediat după achitarea taxei, cotizatiei, penalitătii, plătitorul va anunta federatia, folosind pagina de

contact sau prin intermediul altor modalităti acceptate de persoana juridică, pentru a putea fi urmărit

circuitul banilor.

CAPITOLUL XIII

STATUTUL JUCATORULUI

Articolul 136

1. F.R.C. si membrii afiliati ofera cadrul organizatoric, tehnic, material, pentru valorificarea

aptitudinilor sportivilor practicanti ai cricketului intr‐un sistem specializat de selectie, pregatire si

competitie, in vederea afirmarii lor pe plan intern si international.

2. Jucatorul de performanta, care practica sistematic si organizat jocul de cricket si participa in

competitiile oficiale locale/judetene/zonale sau nationale, trebuie sa indeplineasca urmatoarele

conditii:

a. sa fie membru al unui club afiliat la o asociatie judetena sau a municipiului Bucuresti afiliate la

F.R.C.

b. sa fie posesorul carnetului de legitimare sportiva, pe numele sau si cu data nasterii inregistrate la

F.R.C.

c. sa aiba avizul de atestare a starii de sanatate cu viza medicala la zi

d. sa posede viza anuala a F.R.C. prin care se confirma dreptul sau de a reprezenta un club.

3 a. Legitimarea este procedura prin care un sportiv este inregistrat ca jucator de performanta care

beneficiaza de drepturile si se supune obligatiilor ce decurg din Statutul si regulamentele F.R.C.

b. Carnetul de legitimare este documentul oficial de identitate sportiva care atesta calitatea de

sportiv apt sa practice jocul de cricket si sa reprezinte o echipa a unui club afiliat, intr‐o competitie

oficiala, locala,judeteana, zonala, nationala sau internationala.



c. Sunt supusi operatiunii de legitimare sportiva toti sportivii, la toate categoriile de varsta, care

participa in competitiile oficiale si reprezinta un club sportiv afiliat.

d. Se asimileaza jucatorilor nou‐legitimati si au dreptul sa solicite legitimarea la orice club afiliat la

FRC, in tot cursul anului, urmatorii:

I. sportivii care nu au participat la nici un joc oficial vreme de cel putin doi ani.

II. sportivii disponibilizati ca urmare a schimbarii sediului clubului in alta localitate, a efectuarii

unei absorbtii, fuziuni sau divizari, ce are ca rezultat mutarea sediului in alta localitate, ori ca

urmare a incetarii afilierii clubului respectiv.

e. sportivii cluburilor fuzionate raman de drept legitimati la clubul rezultat din fuziune, in cazul in

care acesta nu‐si muta sediul in alta localitate, modificarea fiind operata in carnetul de legitimare,

de catre responsabilii FRC.

f. Legitimarea sportivilor se efectueaza sub numele si prenumele inscrise in actul de identitate, pe

baza documentelor urmatoare:

 cerere-tip de legitimare.

 avizul medical cu mentiunea apt pentru practicarea cricketului.

 doua fotografii format 3/4.

 chitanta de plata a taxei de legitimare, achitata la casieria FRC.

 tabel (borderou) cu sportivii clubului care solicita legitimarea (cate doua exemplare).

g. Fiecare jucator va avea un numar matricol de inregistrare, care va fi acelasi pentru toata perioada

cat va activa si care va fi trecut obligatoriu in foaia de arbitraj a meciurilor.

h. inregistrarea jucatorilor legitimati se face in Registrul de evidenta a sportivilor legitimati, pe

categorii, in functie de statutul acestora, in care sunt inscrise principalele date personale si sportive,

numarul matricol, modificarile si operatiunile ulterioare.

CAPITOLUL XIV

COMPETITII

Articolul 137

1 - F.R.C. este singura in masura sa decida in legatura cu organizarea competitiilor interne de

cricket la care participa membrii sai. 

2 - Consiliul Director adopta regulamentele care stabilesc conditiile de participare si de organizare a

competitiilor F.R.C. 



3 - Membrii federatiei se angajeaza, prin inscrierea in respectivele competitii, sa respecte

regulamentele acestora, precum si alte decizii ale organelor competente ale F.R.C. In egala masura

este obligatorie respectarea Condului de Conduita si a Conditiilor de Joc asa cum au fost ele

stabilite de ICC.

 4 - Consiliul Director hotaraste crearea sau reluarea unor competitii interne precum si incetarea

unora dintre cele existente. 

5 - Pentru a participa la competitiile oficiale nationale, judetene, zonale sau locale de cricket, un

jucator trebuie sa fie legitimat la un club sau asociatie sportiva. 

6 - Pentru participarea jucatorilor de cricket legitimati la antrenamente si competitii este obligatoriu

avizul medical, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva. 

7 - sportivii legitimati sunt obligati sa se supuna controlului doping efectuat conform procedurilor

regulamentare in materie. Asociatiile judetene, a Municipiului Bucuresti si cluburile cu sectii de

cricket vor insera in statutele proprii dispozitii referitoare la interzicerea substantelor si metodelor

care sporesc in mod artificial performantele sportive.

Articolul 138

1 - Competitiile internationale de cricket care au loc pe teritoriul Romaniei si nu sunt organizate de

F.R.C., trebuie autorizate de federatie, prin acordarea licentei de organizare.

2 - F.R.C. este singura in drept sa autorizeze inscrierea si participarea jucatorilor romani in

competitiile internationale oficiale de cricket. 

3 - F.R.C. are competenta exclusiva sa organizeze jocuri ale echipelor nationale de cricket cu echipe

de cricket ale altor federatii sportive nationale afiliate la I.C.C  

CAPITOLUL XV

STATUTUL DISCIPLINAR

Articolul 139

1 - Autoritatea disciplinara in activitatea de cricket se exercita deplin si legitim potrivit:

a. competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al F.R.C. si al

tuturor celorlalte structuri sportive din cricket de catre organul administratiei publice centrale de

specialitate pentru sport;

b. statutelor si regulamentelor Federatiei Romane de Cricket, ale asociatiilor judetene de cricket si a

municipiului Bucuresti. 

2 - Potrivit legii, prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de catre

Federatia Romana de Cricket pentru cluburile de cricket, pentru asociatiile judetene de cricket si a

municipiului Bucuresti.

3 - Supravegherea si controlul exercitate in conditiile legii de organul administratiei publice centrale



de specialitate pentru sport, nu pot substitui controlul propriu instituit de Federatia Romana de

Cricket, potrivit prezentului statut si regulamentelor proprii, de asociatiile judetene de cricket si a

municipiului Bucuresti, cluburile si asociatiile sportive cu sectii de cricket corespunzator statutelor

si regulamentelor proprii.

Controlul financiar al structurilor sportive mai sus mentionate revine exclusiv comisiilor de cenzori

(cenzorilor) potrivit competentelor stabilite in statutele si regulamentele acestora. 

4 - In sensul alin.2 de mai sus, asociatiile judetene de cricket si a municipiului Bucuresti precum si

liga profesionista de cricket isi vor prevedea modalitatile de exercitare a autoritatii disciplinare in

statutele si regulamentele proprii, in raport cu competentele delegate prin statutul si regulamentele

F.R.C. si cu jurisdictia lor. 

5 - Puterea disciplinara da titularilor legitimi, mentionati la alin 1 lit. b. de mai sus, facultatea de a

investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile in culpa. 

6 - Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin: 

a. un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator activitatii de cricket, gradat, in functie de gravitatea

faptelor; 

b. diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni

pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii in aplicarea sanctiunilor, interdictia de a da sanctiuni

pentru fapte savarsite anterior momentului comiterii faptei in cauza;

 c. cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului si

cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii; 

d. competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii; 

e. garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate. 

7 - Conform legii, revocarea recunoasterii functionarii Federatiei Romane de Cricket, asociatiilor

judetene de cricket si a municipiului Bucuresti, ligii profesioniste de cricket, cluburilor de cricket si

cluburilor sportive profesioniste de cricket organizate ca societati comerciale sporive pe actiuni este

de competenta Ministerului Tineretului si Sportului. Cazurile in care se poate declansa procedura de

revocare sunt cele prevazute de lege.

CAPITOLUL XVI

RETRAGEREA DIN FEDERATIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU,

SUSPENDAREA SI EXCLUDEREA MEMBRILOR

Articolul 140

 1 - Un membru al federatiei este de drept autorizat sa se retraga din federatie, dar numai cu,



conditia ca hotararea de retragere sa fie transmisa Consiliului Director, prin scrisoare recomandata,

inainte de sfarsitul anului financiar (31 decembrie). 

2 - Retragerea unui membru din F.R.C. se aproba de catre Consiliul Director care informeaza

adunarea generala la proxima sa intrunire. 

3 - O cerere de retragere nu poate fi acceptata decat daca membrul respectiv s-a achitat de toate

obligatiile financiare fata de federatie si ceilalti membrii ai acesteia. 

4 - Un membru al federatiei a carui retragere a fost acceptata isi pierde calitatea de membru al

F.R.C. si toate drepturile conferite de aceasta.

5 - Conditiile de reafiliere a membrilor exclusi, in functie si de motivul pentru care a intervenit

excluderea, vor fi precizate in Regulamentul de Organizare si Functionare al federatiei.

Articolul 141

1 - Daca un membru al federatiei incalca in mod grav si repetat statutul, regulamentele, hotararile si

deciziile F.R.C., Consiliul Director poate sa-i suspende drepturile, cu efect imediat. Suspendarea nu

poate dura decat cel mult pana la proxima Adunare generala care poate hotari prelungirea acesteia

sau excluderea membrului respectiv din federatie. 

2 - Un membru al federatiei suspendat este privat de dreptul de vot in Adunarea generala, pana la

ridicarea sanctiunii. De asemenea, membrii suspendati nu pot avea contacte privitoare la cricket cu

alti membri ai F.R.C., cu federatia sau cu forurile internationale.

Articolul 142

1 - Un membru al federatiei poate fi exclus din federatie pentru: 

a. incalcarea grava a statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor federatiei;

b. ultragii grave la adresa F.R.C. sau la adresa oricarui membru al federatiei;

c. neindeplinirea obligatiilor financiare fata de federatie; 

d. pierderea calitatii de membru al F.R.C.

2 - Excluderea unui membru al F.R.C. se pronunta numai cu o majoritate de minimum 50% plus 1

din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la adunarea generala respectiva. 

3 - Un membru trebuie sa-si indeplineasca obligatiile financiare fata de federatie pana la pierderea

calitatii de membru. 

4 - Membrii F.R.C. care isi pierd aceasta calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al

Federatiei Romane de Cricket.

Articolul 143

Pentru abateri grave, oficialii pot fi exclusi din activitatea de cricket de catre Consiliul Director al

F.R.C.

CAPITOLUL XVII



DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Articolul 144

1 - Dizolvarea Federatiei Romane de Cricket poate fi hotarata numai de Adunarea Generala

convocata si facuta cunoscuta conform prevederilor prezentului statut. 

2 - Hotararea de dizolvare se adopta cu 50% plus 1 din totalul voturilor membrilor sai prezenti si

absenti. 

3 - O cerere de dizolvare nu poate fi admisa ca cerere de urgenta sau ca cerere de modificare sau de

completare a unei alte cereri. 

4 - Odata cu hotararea de dizolvare, trebuie luata o decizie privind folosirea patrimoniului, de

asemenea cu votul a 50% plus 1 din totalul membrilor sai. Fara o asemenea decizie dizolvarea nu

are efect. 

5 - In situatia dizolvarii, patrimoniul nu poate fi impartit, in nici un caz, intre membrii F.R.C.. 

6 - Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare, bunurile ramase fiind

atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemanator sau, in

lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentand in stat interesele servite de

persoana juridica dizolvata.

CAPITOLUL XVIII

DISPOZITII FINALE

Articolul 145

F.R.C. detine exclusivitatea:

1 – dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice si in miscare a echipelor in

echipamentul de joc si de reprezentare, cand participa la competitii in numele loturilor/echipelor

nationale;

2 – drepturile de folosinta asupre siglei (emblemei proprii);

3 – drepturile de reclama, publicitate si televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care

participa, dupa caz;

a. drepturile mentionate la alin. (1) pot fi cesionate de federatie, in conditiile legii.

b. prevederile prezentului Statut se completeaza de drept cu dispozitiile legale in vigoare.

c. orice modificare/completare a prezentului Statut se va opera prin act aditional autentificat, in

conditiile legii si prevederilor prezentului Statut.

Articolul 146

Consiliul Director al F.R.C. decide in toate cazurile neprevezute in prezentul statut, cu

respectarea reglementarilor I.C.C. si a dispozitiilor legale in vigoare. Deciziile F.R.C. sunt



obligatorii.

Articolul 147

Prezentul Statut a fost adoptat in sedinta Adunarii Generale din data de 08 noiembrie 2013.

Prezentul Statut intra in vigoare incepand cu data de 08 noiembrie 2013.

ANEXA 1 – LOGO



ANEXA 2



FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CRICKET

CERERE DE AFILIERE LA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CRICKET

1. Clubul...................................................................................................

Număr C.I.S. .................................................................................................................
Cu sediul în localitatea ............................ strada....................................... nr..............
Cod postal...................... nr. telefon................................. nr. fax............................
Adresă e-mail...........................................................................................................
Data infiintării ............................... denumiri anterioare..........................................
Culorile clubului........................................................................................................
Componenta nominală a organelor de
conducere ................................................. .............................................................................................
...............................................................................................................

Prin prezenta cerere solicita afilierea la Federatia Română de Cricket, angajându-se să respecte
regulamentele si Statutul Federatiei Române de Cricket.

2 Reprezentantii oficiali in relatia cu F R Cricket :

Prĕedinte/Director club:
Nume si prenume ............................................... Nr.telefon ....................................
Nr. Fax ............................................................... Nr.mobil ......................................
Prĕedinte/Sef sectie/Coordonator sectie:
Nume si prenume ............................................... Nr. telefon ....................................
Nr. Fax ............................................................... . Nr.mobil ......................................

3 - Dovada achitarii taxei de afiliere – copie;
di) Actul constituirii ̆i statutul, autentificare;
dii)Copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva ̆i irevocabila de acordare a

personalitatii juridice, incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in
Registrul asociatiilor ̆i fundatiilor, in cadrul structurilor sportive cu personalitate juridica;

Copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;
Copie dupa Certificatul de inscriere in Registrul national al persoanelor juridice, in

cazul structurilor sportive, persoane juridice fara scop patrimonial;
Copie legalizata dupa Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in cazul

societatilor comerciale pe actiuni;
Dovada sediului;
Dovada patrimoniului.

Prĕedinte/Director,

Data ................................. Semnatura.........................................

Responsabilitatea neanutarii in scris a modificarilor cu privire la adresa ̆i telefon revine clubului.


