Statutul Federaţiei Române de Radioamatorism
CAP. I - DENUMIRE, STATUT JURIDIC, ÎNSEMNE
Art.1 Federaţia Română de Radioamatorism (F.R.R.) a fost înfiinţată la 1 martie 1936
sub numele de Asociaţia Amatorilor Români de Unde Scurte. În 1950 numele a fost
schimbat în Asociaţia Radioamatorilor de Emisie din România, pentru ca din 1967
denumirea să devină Federaţia Română de Radioamatorism din cadrul UCFS. Din data de
17.11.2001 s-a reorganizat în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr.
69/2000.
Art.2 Federaţia Română de Radioamatorism, în actuala formă juridică, este
continuatoarea de drept a Federaţiei Române de Radioamatorism care a funcţionat în
subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului până la data de 31 decembrie 2001.
Art.3 Federaţia Română de Radioamatorism este structură sportivă de interes naţional,
constituită prin asocierea cluburilor cu secţii de radioamatorism, a asociaţiilor de
radioamatorism din ţara şi din municipiului Bucureşti, afiliate şi recunoscute de aceasta.
Art.4 Federaţia Română de Radioamatorism are dreptul să organizeze, sa coordoneze şi
să îndrume activitatea sportivă a cluburilor de radioamatorism afiliate.
Art.5 Federaţia Română de Radioamatorism este persoană juridică de drept privat, de
utilitate publică, autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.
Personalitatea juridică s-a dobândit conform legilor în vigoare.
Art.6 Federaţia Română de Radioamatorism organizează si/ sau tutelează competiţii de
radioamatorism, de nivel naţional si/ sau internaţional, care au loc pe teritoriul României şi
care sunt cuprinse în calendarul competiţional al acesteia. F.R.R. are ca obiectiv
dezvoltarea activităţii de radioamatorism pe plan local, naţional şi internaţional, în
domeniile:
- unde scurte;
- unde ultrascurte;
- telegrafie viteză;
- radio orientare;
- creaţie tehnică.
Art.7 Federaţia Română de Radioamatorism are siglă (emblemă), steag (fanion), insignă
şi ştampilă proprii şi reprezintă interesele radioamatorilor din cluburile afiliate în relaţiile cu
instituţiile statului, cu organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale şi cu diverse
alte organizaţii ale căror domenii de activitate, atribuţii sau preocupări interferează cu
activitatea de radioamatorism.
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Art.8 Prevederile Statutului Federaţiei Române de Radioamatorism sunt în concordanţă
cu O.G. nr. 26/2000 şi cu Legea 69/2000 şi sunt obligatorii pentru toţi membrii săi fiind
acceptate de aceştia odată cu depunerea cererii de afiliere.
Art.9 Federaţia Română de Radioamatorism este înscrisă în Registrul Sportiv la Ministerul
Tineretului şi Sportului şi atestată prin Certificatul de identitate sportivă.

CAP. II - SEDIU, PATRIMONIU, DURATA DE FUNCŢIONARE
Art.10 Federaţia Română de Radioamatorism are sediul în Bucureşti, str. Nicolae
Filipescu nr. 53-55, sector 2. Cu aprobarea Consiliului de Administraţie sediul Federaţiei
poate fi schimbat.
Art.11 Federaţia Română de Radioamatorism are un patrimoniu compus din: obiecte de
inventar, mijloace materiale şi băneşti. Conform bilanţului contabil, la data adoptării
prezentului statut, patrimoniul F.R.R. este de ................... lei
Art.12 Durata de funcţionare a Federaţiei Române de Radioamatorism este nelimitată.
CAP. III - RELAŢII CU ORGANISMELE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
Art.13 Federaţia Română de Radioamatorism este afiliată la Uniunea Internaţională de
Radioamatorism (I.A.R.U.) din data de 1 ianuarie 1938 şi respectă, în activitatea sa,
statutul şi regulamentul acestui organism internaţional. Prin activitatea sa, Federaţia
Română de Radioamatorism reprezintă interesele radioamatorilor români din cluburile
afiliate.
CAP. IV - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
Art.14 Federaţia Română de Radioamatorism are ca scop principal organizarea şi
dezvoltarea practicării radioamatorismului în cluburile afiliate de pe întreg teritoriul ţării şi,
prin intermediul acestora, implementarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi
participare în competiţii, în vederea dezvoltării activităţilor de performanţă şi obţinerii unor
rezultate sportive de prestigiu pe plan naţional şi internaţional.
Art.15 Federaţia Română de Radioamatorism are următoarele obiective:
a) reprezentarea României în organismele internaţionale la care este afiliată şi participarea
în competiţiile de radioamatorism organizate de acestea;
b) stabilirea şi întreţinerea de relaţii de colaborare şi schimburi de experienţă în domeniul
radioamatorismului cu federaţiile şi asociaţiile similare din alte ţări, precum şi cu alte
organisme internaţionale;
c) aplicarea în activitatea de radioamatorism sportiv a legislaţiei în vigoare, a Statutului şi
regulamentelor proprii, precum şi a celor stabilite de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) şi Uniunea Internaţională de
Radioamatorism (IARU);
d) conlucrarea cu organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu structurile
sportive afiliate, în vederea asigurării mijloacelor şi condiţiilor necesare pentru pregătirea
sportivilor de performanţă;
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e) educarea sportivilor, antrenorilor, arbitrilor şi altor tehnicieni din domeniu, în spiritul de
„fair-play“, cinste, corectitudine, muncă, întrajutorare în pregătire şi în competiţii;
f) combaterea practicilor de folosire a substanţelor şi a metodelor interzise în sport, în
conformitate cu reglementările interne şi internaţionale;
g) perfecţionarea continuă a specialiştilor din domeniu, prin organizarea de cursuri pentru
antrenori şi arbitri, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, expoziţii şi
târguri pentru radioamatori;
h) dezvoltarea bazei materiale destinate radioamatorismului, prin achiziţionarea de
echipamente, documentaţii tehnice şi programe specifice acestei acestei activităţi;
i) sprijinirea morală sau materială a membrilor Federaţiei sau a celor aflaţi în situaţii cu
necesităţi deosebite;
j) organizarea Reţelei Naţionale de Radio-Urgenţă a radioamatorilor şi stabilirea de
protocoale de colaborarea cu Inspectoratele pentru situaţii de urgenţa (ISU) şi alte
organisme, cu misiuni de intervenţie în situaţii deosebite;
k) asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, prin constituirea de parteneriate în
vederea îndeplinirii unor obiective legate de activităţile de radioamatorism;
l) promovarea prin toate mijloacele ce îi stau la dispoziţie a imaginii României, a
obiectivelor turistice şi istorice şi a valorilor culturale ale acesteia, atât în ţară, cât şi în
afara ei.
CAP. V - ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE RADIOAMATORISM
Art.16 În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Federaţia Română de Radioamatorism
are următoarele atribuţii:
a) Elaborează strategia şi direcţiile principale de dezvoltare, privind participarea sportivilor
din cluburile afiliate la competiţiile sportive oficiale, precum şi măsurile ce se impun pentru
realizarea acestora;
b) Organizează activităţi şi competiţii sportive la nivel naţional, având ca bază normele şi
regulamentele acestor competiţii, precum şi Statutul propriu;
c) Organizează cursuri de iniţiere şi autorizează radioamatorii de recepţie care posedă
cunostinţele necesare şi care solicită de la F.R.R. acest lucru;
d) Organizează şi coordonează activitatea de formare, perfecţionare şi promovare a
antrenorilor şi arbitrilor, atât pe plan naţional, cât şi internaţional;
e) Întocmeşte calendarul competiţional naţional şi regulamentele campionatelor şi
concursurilor naţionale, la toate categoriile, precum şi calendarul competiţional
internaţional la care participă sportivii selecţionaţi la loturile naţionale;
f) Alcătuieşte loturile naţionale ce reprezintă F.R.R. în competiţiile internaţionale şi
organizează pregătirea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate;
g) Îndrumă şi sprijină, din punct de vedere metodic, tehnic, organizatoric şi material,
secţiile de radioamatorism, radiocluburile şi asociaţiile judeţene de radioamatorism afiliate;
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h) Elaborează sistemul de informare şi de documentare a antrenorilor şi arbitrilor,
organizează consfătuiri, cursuri şi stagii de perfecţionare a acestora;
i) Realizează legătura cu compartimentele din Ministerul Tineretului şi Sportului, cu alte
ministere şi departamente, în vederea susţinerii activităţii şi apărării intereselor
radioamatorilor români din cluburile afiliate;
j) Urmăreşte promovarea radioamatorilor români în organismele internaţionale, participă la
congresele şi conferinţele internaţionale ale forurilor la care este afiliată;
k) Administrează şi gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale;
se preocupă pentru dezvoltarea şi modernizarea acestuia şi pentru asigurarea fondurilor
necesare activităţii de radioamatorism;
l) Stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi penalităţilor care se aplică în activitatea de
radioamatorism. Acestea sunt aprobate de Adunarea Generală;
m) Organizează banca de date privind activitatea proprie de radioamatorism, pagina WEB,
publică o revistă periodică şi transmite emisiuni de QTC;
n) Elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale, regulamente, norme tehnice şi de
asigurare materială sau financiară pentru veniturile proprii realizate, precum şi alte norme
specifice cu caracter general obligatoriu pentru activitatea de radioamatorism a membrilor
săi;
o) Colaborează cu ANCOM pentru sprijinirea sesiunilor de examene de radioamator,
ordinare sau extraordinare.
CAP. VI - MEMBRII FEDERAŢIEI ROMÂNE DE RADIOAMATORISM
Art.17 La Federaţia Română de Radioamatorism se pot afilia structurile sportive cu
personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial de M.T.S., respectiv cluburile
persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public şi asociaţiile
judeţene de radioamatorism şi cea a Municipiului Bucureşti.
Art.18 Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot afilia la asociaţiile judeţene de
radioamatorism şi cea a Municipiului Bucureşti, legal constituite şi afiliate la Federaţia
Română de Radioamatorism .
Art.19 La afiliere, cluburile şi asociaţiile judeţene de radioamatorism trebuie să prezinte o
cerere tip emisă de Federaţie, care cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) număr de identificare;
b) certificatul de identitate sportivă - numărul şi data emiterii;
c) denumirea structurii sportive;
d) sediul - judeţ, localitate, adresă, telefon, fax, e-mail;
e) data, semnătura şi ştampila;
f) organul de conducere şi de administratie.
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La cerere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
a) actul constitutiv şi statutul, autentificate;
b) copia hotărârii judecătoreşti, definitivă, de acordare a personalităţii juridice a structurii
sportive;
c) copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;
d) copie legalizată după certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor
juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;
e) copia legalizată a certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul
societăţilor comerciale sportive pe acţiuni;
f) dovada sediului;
g) dovada patrimoniului.
Art.20 Afilierea unităţilor de învaţământ cu program sportiv se face, în afara condiţiilor
art.19 şi sub condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:
a) Existenţa unui act de dispoziţie privind înfiinţarea persoanei juridice de drept public;
b) Existenţa unui act de dispoziţie care să stabilească, pe lângă activitatea de învăţământ
şi activitatea de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional sportiv naţional.
Art.21 Cluburile sportive - persoane juridice de drept public vor anexa la cererea de
afiliere, în afara celor prezentate la art.19, şi următoarele înscrisuri doveditoare:
- actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/ sau organizate;
- actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare.
- dovada sediului
- dovada patrimoniului
Art.22 Afilierea la Federaţia Română de Radioamatorism reprezintă totodată cunoaşterea,
însuşirea şi respectarea Statutului Federaţiei Române de Radioamatorism şi a
regulamentelor sale. Necunoaşterea acestora atrage culpa celui ce se afiliază.
Art.23 Adunarea Generală este competentă să decidă asupra afilierii membrilor.
Art.24 Între Adunarile Generale, Consiliul de Administraţie poate hotărî afilierea
(admiterea) provizorie a unui membru, această hotărâre urmând să fie supusă aprobării
primei Adunări Generale a Federaţiei, care va decide în privinţa afilierii definitive.
Art.25 Excluderea unui membru afiliat se aprobă de Adunarea Generală, la propunerea
Consiliului de Administraţie.
Art.26 Calitatea de membru se dobândeşte prin efectul afilierii.
Art.27 Calitatea de membru încetează în următoarele condiţii:
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a) ca urmare a desfiinţării;
b) prin excludere (radiere);
c) ca urmare a retragerii din FRR.
Art.28 Membrii Federaţiei Române de Radioamatorism au următoarele drepturi:
- să participe la Adunările Generale;
- prin reprezentanţii lor, să aleaga şi sa fie aleşi în organismele FRR;
- să beneficieze de recompensele oferite de Federaţie (premii, diplome, trofee, etc.);
- să participe la competiţiile organizate în România sub egida Federaţiei Române de
Radioamatorism;
- să prezinte propuneri Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale privind calendarul
competiţional, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotarârilor;
- să prezinte propuneri Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale, să iniţieze
proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotarârilor.
Art.29 Membrii Federaţiei Române de Radioamatorism sunt obligaţi:
a) să respecte Statutul şi regulamentele Federaţiei în litera şi spiritul lor;
b) să sprijine organizarea competiţiilor cuprinse în calendarul competiţional intern şi
internaţional al F.R.R. şi să-şi elaboreze propriile calendare sportive;
c) să sprijine editarea şi difuzarea revistei F.R.R., să prezinte materiale pentru aceasta şi
pentru emisiunile de QTC;
c) să organizeze periodic cursuri de iniţiere;
d) să permită controlul de specialitate dispus de Federaţie şi să prezinte la cerere rapoarte
de activitate în faţa Consiliului de Administraţie;
e) să respecte şi sa apere imaginea şi prestigiul F.R.R.;
f) să facă cunoscut Federaţiei orice modificare sau schimbare survenită în structura
sportivă de care aparţine;
g) să plăteasca la termenele fixate de Adunarea Generală cotizaţiile şi taxele stabilite de
aceasta;
h) să solicite prin intermediul F.R.R. aprobarea M.T.S. pentru participarea la concursurile
internaţionale recunoscute de acesta.
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CAP. VII - ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE FEDERAŢIEI ŞI
ÎMPUTERNICIŢII ACESTORA
Art.30
Organele
de
a) Adunarea Generală;

conducere

şi

control

ale

Federaţiei

sunt:

b) Consiliul de Administraţie;
c) Consiliul Director;
d) Comisia de Cenzori.
Art.31 Adunarea Generală este organul legislativ al F.R.R. şi, în consecinţă, autoritatea
supremă.
Art.32 Consiliul de Administraţie este organul de conducere şi Administraţie al F.R.R. între
sedinţele Adunării Generale.
Art.33 Consiliul Director este organul de conducere şi Administraţie între şedinţele
Consiliului de Administraţie.
Art.34 Comisia de Cenzori este organul de control financiar al F.R.R.
CAP. VIII ADUNAREA GENERALĂ
Art.35 Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară.
Art.36 Adunarea Generală ordinară se convoacă şi se desfăşoară anual.
Art.37 Adunarea Generală de alegeri se desfăşoara o dată la patru ani.
Art.38 Adunarea Generală extraordinară se convoacă în cazuri speciale, în orice perioadă
a anului.
Art.39 În principiu, Adunarea Generală va fi publică, accesul fiind permis pe bază de
invitaţii. Prin votul majorităţii simple a delegaţilor cu drept de vot, accesul invitaţilor poate fi
anulat.
Art.40 Adunarea Generală se compune din:
- delegaţii membrilor afiliaţi, un delegat la fiecare 25 de membri. Numele acestora trebuie
comunicat la Secretariatul Federaţiei cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării
Adunării Generale. Delegaţii se vor prezenta cu delegaţie emisă de membrul afiliat
respectiv şi cu actul de identitate.
Numai delegaţii prezenţi şi abilitaţi să voteze, vor putea să decidă asupra chestiunilor
supuse la vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.
Art.41 Reprezentanţii membrilor afiliaţi au drep de vot în Adunarea Generală. În cazul în
care un membru afiliat nu şi-a achitat toate obligaţiile financiare, acesta îşi pierde dreptul
de a fi reprezentat în Adunarea Generală.
Art.42 Convocarea Adunării Generale ordinare se face, în scris, de către Consiliul de
Administraţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acesteia. Convocarea va
7

cuprinde: data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi. Dacă în ordinea de zi figurează
propuneri privind modificarea şi/ sau completarea Statutului, convocarea trebuie să
cuprindă şi textul integral al acestora.
Propunerile pot fi facute numai de către Consiliul de Administraţie şi membrii afiliaţi. Pentru
a putea fi luate în consideraţie, aceste propuneri trebuie să fie înaintate Secretariatului
General cu cel cel puţin 20 de zile înainte de Adunare, şi acesta la rândul său le va
transmite în scris membrilor afiliaţi, cu cel puţin 15 zile înainte de Adunare.
Numai acele propuneri şi cereri, transmise la timp şi încluse în ordinea de zi, vor putea fi
discutate în Adunarea Generală. În caz de urgenţă, Adunarea Generală prin hotărarea
majorităţii absolute a delegaţilor, poate să se ocupe de problemele prezentate şi după
termenul menţionat.
În cadrul Adunării Generale se stabilesc:
1) componenţa Comisiei de redactare a procesului verbal;
2) componenţa Comisiei de validare şi numărătoare a voturilor (în cazul Adunărilor
Generale pentru alegeri);
În ambele cazuri, desemnarea membrilor comisiilor se va face prin votul deschis al
delegaţilor prezenţi la Adunare.
Art.43 Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Consiliul
Administraţie prin hotarârea majorităţii simple a acestuia sau ca urmare a solicitării scrise,
semnate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor afiliati. Adunarea Generală extraordinară
trebuie să aibă loc în termen de 15 zile de la data când s-a hotărat convocarea acesteia.
Art.44 Prevederile Art.39, Art.40 şi Art.41 se aplică şi în cazul Adunării Generale
extraordinare.
Art.45 Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include obligatoriu următoarele
puncte:
a) Alocuţiunea preşedintelui F.R.R. cu referire la prezenţa delegaţilor cu drept de vot;
b) Alegerea “Comisiei pentru redactarea procesului verbal” al Adunării;
c) Supunerea spre aprobare a ordini de zi;
d) Alegerea “Comisiei de validare şi numărătoarea voturilor” (în cazul Adunărilor pentru
alegeri);
e) Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată în perioada scursă
de la ultima Adunare Generală.
f) Prezentarea “Bilantului contabil” pe perioada scursă de la ultima Adunare Generală şi
supunerea spre aprobare prin vot a acestuia;
g) Prezentarea “Raportului Comisiei de Cenzori” şi supunerea spre aprobare prin vot a
acestuia;
h) Prezentarea “Planului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli“ pentru
perioada următoare şi supunerea spre aprobare prin vot a acestuia.
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Art.46 Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare va include numai problemele care
au determinat convocarea acesteia.
Art.47 Adunarea Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa a
2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de cluburile afiliate. În situaţia în
care această condiţie nu este îndeplinită, Adunarea Generală va fi convocată în termen de
cel mult 15 zile. În acest caz, Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de
decizie indiferent de numărul delegaţiilor cu drept de vot. Prezidiul Adunării Generale este
format
din
preşedintele
Federaţiei,
vicepreşedinţi
şi
secretarul
general.
Sedinţa Adunării Generale este condusă de presedintele Federaţiei. Dacă preşedintele
lipseşte, acesta deleagă o altă persoană din Consiliul de Administraţie să conducă
Adunarea Generală. De regulă, aceasta va fi unul din vicepreşedinţi.
Art.48 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă din voturile valabil
exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi, cu următoarele excepţii:
a) O majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi pentru modificări şi
completări la Statut sau pentru excluderea unor membri afiliaţi;
b) O majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi (prezenţi şi absenţi), pentru
schimbarea scopului Federaţiei sau dizolvarea Federaţiei. Propunerile trebuie supuse la
vot în ordinea în care au fost prezentate.
Art.49 Alegerile se fac prin vot secret pe buletin de vot. Dacă pentru o funcţie există un
singur candidat, alegerea se poate face şi prin vot deschis. Se votează întâi preşedintele
şi vicepreşedinţii, după care preşedinţii Comisiilor centrale. Distribuirea buletinelor şi
numărarea voturilor se face de către Comisia de validare.
Numărul buletinelor de vot se comunică de către preşedintele Comisiei de validare înainte
de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor de vot returnate este mai mic sau egal
cu cel anunţat, votul este validat. Dacă este mai mare, votul este anulat şi se va proceda
la o nouă votare. La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile
returnate şi validate. Buletinele necompletate sau buletinele anulate nu intră în calcul.
Art.50 În situaţia în care după desfăşurarea primului tur de scrutin pentru alegerea
preşedintelui, nici un candidat nu a întrunit jumătate plus unu din voturile valabil exprimate,
se va organiza un al 2-lea tur de scrutin, la care vor participa doar primii doi candidaţi care
au obţinut cele mai multe voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin. Dacă în al 2-lea
tur de scrutin, nici un candidat nu obţine un număr de jumătate plus unu dintre voturi, va fi
declarat ales, candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi. În situaţia în care
primii candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, va avea loc un alt tur de scrutin, care
se va desfăşura doar între ei, până se va obţine o majoritate simplă.
Dacă pentru funcţia de preşedinte există o singură propunere, acesta poate fi ales şi prin
vot deschis.
Candidaţii la preşedenţia F.R.R. vor trebui să prezinte, odată cu înscrierea candidaturii, un
plan de management pentru o perioadă de 4 ani, care să cuprindă:
- strategia de dezvoltare a F.R.R. pentru perioada în care candidatul va fi preşedinte;
- programul de management pentru această perioadă.
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Art.51 Vicepreşedintii, secretarii şi preşedinţii Comisiilor centrale sunt aleşi direct pe funcţii
şi numai dacă obţin cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. În situaţia
în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin, nici un candidat nu întruneşte această
condiţie, se va organiza un al 2-lea tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidaţi,
în ordinea dată de numărul voturilor primite în primul tur de scrutin. Dacă nici în al 2-lea tur
de scrutin nici unul dintre candidaţi nu obţine jumătate plus unu din numărul voturilor
exprimate, este declarat ales candidatul care a primit cel mai mare număr de voturi din
cele două scrutine. În cazul în care primii candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, va
avea loc un alt tur de scrutin, care se va desfăşura doar între ei, până la o majoritate
simplă.
Art.52 În cazuri deosebite, temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi
prezenţi la Adunarea Generală. Toate propunerile privind alegerea membrilor Consiliul de
Administraţie trebuie să vină numai din partea membrilor afiliaţi. Nu se admit propuneri în
nume propriu.
Art.53 Propunerile privind candidaturile pentru Consiliul de Administraţie se fac direct pe
funcţii şi vor trebui însoţite de:
a) recomandare din partea clubului afiliat;
b) Curicullum vitae;
c) scrisoare de acceptare a candidaturii de către persoana propusă, în care acesta va
prezenta:
- aportul personal la organizarea şi funcţionarea Federaţiei sau/ şi sprijinul financiar,
material sau moral pe care poate să-l dea pentru dezvoltarea activităţii.
Pentru funcţii alese în cadrul F.R.R. nu pot candida persoanele care, prin activitatea lor ca
radioamatori, au adus F.R.R. prejudicii materiale, de imagine, sau de orice natură, sau au
fost sancţionaţi disciplinar de către clubul de care aparţin, F.R.R. sau foruri internaţionale
de radioamatorism.
Art.54 Propunerile privind candidaturile pentru funcţiile alese, însoţite de curicullum vitae
şi scrisoare de intenţie trebuie transmise, de către membrul afiliat respectiv, cu cel putin 5
zile înaintea desfăşurarii Adunării Generale de alegeri şi vor fi postate pe site-ul F.R.R. Nu
se iau în considerare propunerile sosite la secretariatul general al Federaţiei după acest
termen sau în timpul Adunării Generale.
Art.55 Adunarea Generala poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de „preşedinte
de onoare“ şi „Membru de Onoare“ unor persoane cu activitate meritorie sau sprijin
deosebit pentru activitatea de radioamatorism.
Art.56 Membrii de onoare sunt autorizaţi să participe la Adunarea Generală, să ia parte la
discuţii, fără drept de vot.
Art.57 Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a F.R.R.
Art.58
Adunarea
Generală
are
următoarele
atribuţii
principale:
- Aprobă Statutul F.R.R., modificările şi completările acestuia, precum şi modificarea
actului constitutiv al acesteia;
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- Aprobă planurile anuale privind activitatea de radioamatorism şi bugetele de venituri şi
cheltuieli;
- Alege Consiliul de Administratie al F.R.R.;
- Alege Comisia de cenzori;
- Aprobă Raportul privind activitatea Consiliului de Administraţie, Bilanţul contabil,
descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie şi Raportul Cenzorului;
- Hotărăşte în legătură cu dizolvarea Federaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului
statut.
Art.59 Procesul verbal al Adunării Generale va fi semnat de persoanele desemnate să-l
întocmească şi va deveni act oficial după parcurgerea următoarelor etape:
-

legalizarea de către un notar public;

-

prezentarea în maxim 15 zile la M.T.S. pentru avizare;

-

hotărârea unei instante judecatoreşti.

Art.60 După 15 zile de la data când a fost emise hotărârea judecatorească sau la o dată
stabilită de Adunarea Generală, hotărârile Adunării Generale devin obligatorii pentru
Federaţie şi pentru membrii săi.
Art.61 Pentru membrii Consiliului de Administraţie cheltuielile de participare (transport,
cazare) la Adunarea Generală pot fi suportate de F.R.R., cluburile şi asociaţiile judeţene
de radioamatorism şi cea a Municipiului Bucureşti, vor suporta cheltuielile de deplasare
pentru delegaţii proprii.
CAP. IX CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Art.62 Consiliul de Administraţie se compune din membri F.R.R. neremuneraţi după cum
urmează:
a) preşedinte;
b) doi vicepreşedinţi;
c) preşedinţii Comisiilor şi Colegiilor centrale.
Art.63 Membrii Consiliului de Administraţie au un mandat de 4 ani, dar numai dacă
întrunesc în tot acest timp condiţiile care au stat la baza alegerii lor. În caz contrar, funcţiile
respective ramân vacante, iar înlocuirea se face la prima Adunare Generală prin
procedurile precizate la Art.47 - 52.
Art.64 Consiliul de Administraţie se întruneşte trimestrial. În situaţii deosebite el se poate
întruni de câte ori este nevoie. Consiliul de Administraţie este statutar constituit în
prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. În cazuri excepţionale când
participarea la şedinţa C.A. este imposibilă, participarea şi votul se pot face prin sisteme
de comunicare electronice.
Hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor. Voturile
se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Consiliului de
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Administraţie prezenţi. Votul prin corespondenţă sau procură nu este admis. Celor absenţi
li se va trimite o copie a procesul verbal de şedinţă şi a hotărârilor aprobate.
Art.65 Membrii Consiliului de Administratie nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se
decide asupra unui litigiu în care clubul sau asociaţia judeţeana de radioamatorism al cărui
reprezentant este. La fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie se întocmeste un
proces verbal care, în final, va fi semnat de către toţi membrii prezenţi. Acesta constituie
documentul oficial al Consiliului de Administraţie şi se pastrează la secretarul general al
F.R.R.
Art.66
Consiliul
de
Administraţie
al
F.R.R.
are
următoarele
atribuţii:
a) aprobă, la propunerea preşedintelui, statul de funcţii şi organigrama Federaţiei;
b) aprobă contractul personalului angajat al Federaţiei sau îl reînnoieşte pe o nouă
perioadă;
c) asigură aplicarea planurilor, a programelor de activitate şi a hotărârilor Adunării
Generale, precum şi respectarea, de către toţi membrii Federaţiei, a Statutului şi
regulamentelor acesteia;
d) aprobă, cu titlu provizoriu, afilierea la Federaţie a noilor membri şi le prezintă spre
aprobare Adunării Generale care decide în privinţa afilierii definitive;
e) aprobă componenţa Comisiilor şi Colegiilor centrale ale Federaţiei şi modificările
ulterioare în componenţa acestora;
f) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi analizează, trimestrial, execuţia
acestuia;
g) aprobă transferurile, în conformitate cu prevederile regulamentelor M.T.S. şi ale F.R.R.;
h) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional;
i) aprobă regulamentele de organizare şi desfăşurare a competiţiilor interne şi măsurile
organizatorice pentru desfăşurarea acţiunilor internaţionale organizate de F.R.R. în
România;
j) aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de
performanţă, precum şi sistemulul de norme şi cerinţe pentru toate categoriile de sportivi;
k) aprobă, în baza propunerilor formulate de antrenorul federal componenţa loturilor
naţionale, structura colectivelor tehnice şi planurilor de pregătire, precum şi obiectivele de
realizat;
l) aprobă mandatul reprezentanţilor Federaţiei, în vederea participării la reuniunile forurilor
internaţionale la care este afiliată, precum şi obiectivele de realizat;
m) analizează activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute în competiţiile internaţionale cu
obiective importante şi concluziile de la reuniuni, pe baza rapoartelor prezentate de
conducătorii delegaţiilor şi colectivelor tehnice;
n) propune candidaţii Federaţiei pentru a fi aleşi, cooptaţi sau numiţi în organismele
internaţionale;
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o) aprobă, anual, lista arbitrilor de nivel naţional şi propunerile pentru promovarea arbitrilor
internaţionali;
p) organizează îndrumarea şi controlul activităţii colegiilor şi comisiilor centrale, şi a
secţiilor din cluburi şi la nivelul asociaţiilor judeţene de radioamatorism afiliate, în
conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a Federaţiei;
q) soluţionează, ca ultimă instanţă pe filiera organelor sportive, litigiile care apar între
membrii Federaţiei sau între aceştia şi organismele Federaţiei. Hotărârile Consiliului de
Administraţie sunt definitive şi executorii;
r) convoacă Adunarea Generală a Federaţiei, propune ordinea de zi şi materialele ce
urmează să fie prezentate;
s) propune Adunării Generale acordarea titlurilor de „preşedinte de onoare“ sau/ şi
„membru de onoare“ ai Federaţiei;
t) propune acordarea titlurilor de „Maestru al Sportului“, „Maestru emerit al Sportului“ şi
„Antrenor Emerit“, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor stabilite prin normativele în vigoare;
u) se preocupă de atragerea de fonduri pentru activitatea Federaţiei, din alte surse decât
cele bugetare;
v) analizeaza şi aprobă, după caz, sancţiunile propuse de Comisia de disciplină, inclusiv în
cazurile de dopaj, în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale;
w) decide în orice problemă privind activitatea de radioamatorism a membrilor săi, în
condiţiile respectării Statutului şi a regulamentelor proprii;
x) aprobă normele financiare proprii, privind drepturile de deplasare, recompensele pentru
sportivi, antrenori şi alte cadre tehnice, în concordanţă cu normele legale;
y) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
Hotărârile Consiliului de Administraţie intră în vigoare la termenele stabilite de acesta.
z) aprobă angajarea sau eliberarea din funcţie în condiţiile legii a personalului angajat.
CAP. X ORGANUL DE
CONSILIUL DIRECTOR

ADMINISTRARE

ŞI

GESTIONARE

A

FEDERAŢIEI:

Art.67 Consiliul Director este organul administrativ permanent al Federaţiei.
Art.68 Consiliul Director este alcătuit din preşedinte, vicepreşedinti, secretar general şi
secretar federal.
Art.69 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
- Decide în legatură cu soluţionarea unor chestiuni urgente care intervin între şedinţele
Consiliului de Administraţie.
- Decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a Federaţiei (probleme
organizatorice, tehnice, juridice, financiare şi asigurarea materială).
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- Întocmeşte organigrama şi politica de personal a Federaţiei pe care le prezintă
Consiliului de Administraţie.
- Întocmeşte proiectul bugetului anual al Federaţiei.
- Întocmeşte proiectul Raportului Consiliului de Administraţie către Adunarea Generală şi
execuţia bugetară şi le prezintă Consiliului de Administraţie sau Adunării Generale, după
caz.
- Aprobă actele juridice şi contractele Federaţiei, în limita competenţei stabilite prin
prezentul Statut şi legile în vigoare şi le prezintă Consiliului de Administraţie.
- Prezintă în scris la fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie o informare cu
problemele pentru perioada anterioră acesteia.
- Exercită şi alte atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie sau Adunarea Generală, cu
respectarea prevederilor prezentului Statut.
Art.70 Propune Consiliului de Administraţie angajarea sau eliberarea din funcţie a
personalului angajat.
Art.71 Consiliul Director se întruneşte, în şedinţe convocate de preşedinte, vicepreşedinţi
sau de secretarul general, ori de câte ori este nevoie.
Art.72 Deciziile Consiliului Director vor fi aplicate în termenele stabilite de acesta, iar
Consiliul de Administraţie va fi informat în prima şedinţă. Toate deciziile Consiliului
Director trebuie să fie consemnate în registrul cu procese verbale şi confirmate de
semnăturile celor care-l compun. La cererea C.A., acesta va fi prezentat în original.
CAP. XI PREŞEDINTELE,
ANTRENORUL FEDERAL

VICEPREŞEDINTELE,

SECRETARUL

GENERAL,

Art.73 Preşedintele Federaţiei are următoarele atribuţii:
a) prezidează sedinţa Adunării Generale şi conduce activitatea Consiliului de
Administraţie;
b) stabileşte, împreună cu secretarul general, data, ora şi ordinea de zi, precum şi
documentele care se prezintă în şedintele Consiliului de Administraţie;
c) reprezintă Federaţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu forurile similare din alte ţări, cu
Uniunea Internaţională de Radioamatorism (I.A.R.U.), precum şi cu alte persoane fizice
sau juridice din ţară sau străinătate, în limita mandatului acordat de Consiliul de
Administraţie;
d) propune Consiliului de Administraţie, statul de funcţii şi organigrama Federaţiei,
organizează şi conduce activitatea personalului salariat al Federaţiei, face propuneri de
promovare, recompensare sau sancţionare al acestuia, în condiţiile legii. În condiţiile legii,
demite şi organizează concurs pentru ocuparea posturilor remunerate din cadrul
Federaţiei;
e) aprobă necesarul de echipament şi materiale sportive, solicitate pentru loturile
reprezentative, în vederea participării acestora la competiţiile internaţionale;
14

f) semnează principalele documente şi lucrări elaborate de Federaţie - programele şi
planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, calendarul competiţional intern şi
internaţional, hotărârile Consiliului de Administraţie, precum şi orice alte lucrări curente;
g) coordonează împreună cu secretarul general activitatea privind realizarea programelor
şi proiectelor de finanţare a F.R.R.
Art.74 Vicepreşedintele Federaţiei are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea unor comisii ale Federaţiei, aprobate în regulamentul de
funcţionare şi preia prin împuternicire, atribuţiile preşedintelui, pe perioadele în care
acesta este în imposibilitate de a-şi exercita mandatul.
b) promoveaza imaginea Federaţiei şi a radioamatorismului românesc ca o activitate de
interes public, sportivă.
Art.75 Secretarul general este angajat conform legii cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) conduce împreună cu preşedintele activitatea Federaţiei în scopul aplicării hotărârilor
Adunărilor Generale şi ale Consiliului de Administraţie, a prevederilor şi planurilor de
activitate şi dezvoltare aprobate;
b) asigură aplicarea şi respectarea, în întreaga activitate a Federaţiei, a legislaţiei în
vigoare a Statutului, a normelor generale stabilite de M.T.S. şi reglementărilor adoptate de
Federaţie;
c) stabileşte împreună cu preşedintele, data şi ordinea de zi ale şedintelor Consiliului de
Administraţie, pregăteşte materialele şi lucrările care se prezintă, verifică dacă în procesul
verbal au fost consemnate problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, iar în cazul când
apar omisiuni, informează Consiliul de Administraţie la prima şedinţă; comunică hotărârile
Consiliului de Administraţie tuturor membrilor;
d) sprijină activitatea Colegiilor şi Comisiilor centrale. Pregăteşte împreună cu acestea şi
supune aprobării Consiliului de Administraţie propuneri referitoare la:
- programele şi planurile de activitate ale Federaţiei;
- calendarul sportiv intern şi internaţional;
- proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi
a asigurării materiale a activităţii;
- programele şi planurile de pregătire a loturilor naţionale, componenţa acestora şi a
colectivelor tehnice;
- componenţa nominală a delegaţilor care se deplasează în străinătate;
- premieri, indemnizaţii, prime sau alte recompense pentru sportivi, specialişti sau
colaboratori;
- sarcinile concrete ale membrilor Consilului de Administraţie.
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e) asigură, prin Comisiile centrale, organizarea activităţilor prevăzute
competiţional intern şi internaţional;

în calendarul

f) sprijină loturile reprezentative şi secţiile afiliate, prezentând în Consiliul de Administraţie
concluzii şi propuneri pentru optimizarea activităţii acestora;
g) primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată Federaţiei şi informează
Consiliul de Administraţie asupra principalelor probleme apărute în derularea activităţii;
h) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale; poate reprezenta Federaţia
în raporturile cu organizaţiile interne şi internaţionale de radioamatori, cu autorităţile
publice centrale şi locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, cu
delegare de la preşedinte;
i) realizează legătura funcţională cu compartimentele de specialitate din cadrul M.T.S., în
scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrative, financiare,
de relaţii internaţionale, precum şi a altor aspecte din activitatea Federaţiei;
j) răspunde operativ la cerinţele de informare, formulate de conducerea M.T.S., şi prezintă
periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a principalelor probleme legate de
activitatea de radioamatorism;
k) coordonează împreună cu preşedintele activitatea privind realizarea programelor şi
proiectelor de finanţare al F.R.R.
l) elaboreaza si verifica documentatia specifica pentru atribuirea Clasificarilor Sportive si o
supune spre aprobare Consiliului de Administratie.
Art.76 Antrenorul federal, este cadrul tehnic specializat, are calificare superioară şi
coordonează domeniul tehnico-metodic din radioamatorism.
Antrenorul federal are următoarele atribuţii:
a) prezintă C.A. propuneri privind strategia şi concepţia generală de selecţie, pregătire şi
participare la competiţiile naţionale şi internaţionale, urmărind şi aplicarea în practică ale
acestora;
b) organizează, coordonează şi sprijină activitatea Colegiului central al antrenorilor;
c) organizează cursuri de perfecţionare şi elaborează materiale metodice;
d) asigură controlul sistematic al activităţii secţiilor de performanţă şi, împreună cu
antrenorii loturilor reprezentative, stabileşte:
- loturile reprezentative;
- colectivele tehnice şi planurile de pregătire.
e) studiază literatura de specialitate şi întocmeşte materiale cu caracter tehnico-metodic,
urmărind tipărirea şi difuzarea lor la cluburile membre din teritoriu;
f) colaborează cu celelate colegii şi comisii centrale, dar şi cu compartimentele de
specialitate din M.T.S.;
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g) obţine aprobările necesare pentru participările loturilor reprezentative la competiţiile
internaţionale.
Art.77. În regulamentul de ordine interioară se cuprind şi atribuţiile pentru celelalte funcţii
salariale. Pe această bază, secretarul general prezintă spre aprobarea C.A. fişa postului
pentru fiecare angajat.
CAP. XII COLEGIILE ŞI COMISIILE CENTRALE
Art.78 În cadrul Federaţiei Române de Radioamatorism funcţionează următoarele comisii
centrale:
- Comisia centrală de unde scurte;
- Comisia centrală de unde ultrascurte;
- Comisia centrală de telegrafie de sală;
- Comisia centrală de radio orientare;
- Comisia centrală tehnică;
- Comisia centrală pentru tineret;
- Comisia centrală de disciplină;
- Comisia centrală pentru coordonarea “Reţelei radio pentru situaţii de urgenţă”.
Pe baza hotărârii Consiliului de Administraţie, aceste organisme asigură desfăşurarea
următoarelor activităţi ale Federaţiei:
- editarea revistei proprii;
- efectuarea emisiunilor informative QTC şi Info DX;
- organizarea unei reţele proprii de monitorizare a benzilor de radioamator;
- întreţinerea şi actualizarea paginii WEB proprii;
- organizarea serviciul de primire şi expediere a corespondenţei;
- sprijinirea clubului YODX.
Art.79 Comisiile centrale sunt formate din:
- preşedinte;
- secretar;
- membri.
Comisiile vor avea în componenţă un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 şi nu
mai mult de 9.
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Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul de Administraţie, la propunerea preşedinţilor
de comisii, aprobă componenţa comisiilor centrale ca organe de lucru specializate pe
diferite domenii de activitate.
Consiliul de Administraţie poate revoca membrii acestor comisii centrale, pentru abateri
sau lipsă de activitate. Activitatea şi atribuţiile acestor comisii vor fi reglementate de
“Regulamentul de funcţionare a F.R.R.”
Art.80 Comisia de apel se alege de către Adunarea Generală prin vot deschis şi este
constituită din: preşedinte şi 2 membri aleşi din rândul radioamatorilor cu mare experienţă
în activitate, cu prestigiu şi conduită morală ireproşabilă.
Din Comisia de apel nu pot face parte radioamatori aflaţi la conducerea secţiilor din
cluburile afiliate sau a organelor de conducere ale Federaţiei.
Comisia de apel judecă apelurile, introduse de membrii Federaţiei împotriva hotărârilor
pronunţate de colegiile şi comisiile centrale.
Comisia de apel poate hotărî aplicarea oricărei sancţiuni, cu excepţia radierii din
activitatea sportivă. Hotărârile ei sunt executorii.
În cazuri exceptionale, pe baza unor probe noi, hotărârile Comisiei de apel pot fi revizuite
de Consiliul de Administraţie, hotărârea acestuia fiind definitivă.
Art.81. În plan teritorial unele atribuţii ale Federaţiei sunt preluate de asociaţiile judeţene
de radioamatorism şi de cea a Municipiului Bucureşti sau alte structuri teritoriale. Acestea
se pot constitui în condiţiile Legii 69/2000. În structura asociaţiilor judeţene sunt cuprinse
colegii şi subcomisii specializate.
Membrii comisiei se aleg în cadrul unei adunări la care participă preşedinţii secţiilor,
antrenori, radioamatori, alte persoane care sprijină activitatea de radioamatorism în judeţul
respectiv.
Art.82 Adunarea pentru alegeri se organizează o dată la 4 ani. De regulă, una dintre
persoanele cu funcţii de instructori şi/ sau antrenori, salariaţi din cadrul cluburilor sportive
departamentale, va îndeplini şi funcţia de secretar al asociaţiei judeţene de
radioamatorism sau dacă această structură nu există, aceştia vor sprijini activitatea tuturor
radioamatorilor din judeţul respectiv.
CAP. XIII CENZORUL
Art.83 Controlul financiar intern al F.R.R. este asigurat de 1-3 cenzori aleşi de Adunarea
Generală dintre radioamatorii specializaţi şi atestaţi în domeniul financiar-contabil.
Mandatul acestora este pentru o perioada de 4 ani. În cazuri deosebite, Adunarea
Generală poate schimba cenzorul în timpul unui mandat sau aprobă realizarea controlului
financiar intern al F.R.R. printr-o firmă de audit.
Art.84 Cenzorul este subordonat Adunării Generale şi are următoarele atribuţii:
verifică
modul
în
care
este
administrat
patrimoniul
F.R.R.
Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale.
Poate participa, la şedintele Consiliului de Administraţie sau la Consiliul Director, fără
drept de vot, dacă este invitat, sau la cerea sa.
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CAP. XIV PREŞEDINTELE DE ONOARE
Art.85 Preşedintele de onoare este aprobat de către Adunarea Generală, la propunerea
Consiliului de Administraţie.
Art.86 Preşedintele de onoare este propus şi aprobat din rândul personalităţilor marcante
ale vieţii politice, economice sau sportive, şi în activitatea sa trebuie să respecte Statutul
Federaţiei şi regulamentele sale.
Art.87 Preşedintele de onoare poate îndeplini unele atribuţii date de către Adunarea
Generală sau Consiliul de Administraţie, atât în plan intern, cât şi în plan internaţional.
Art.88 Preşedintele de onoare poate participa, cu aprobarea Consiliului de Administraţie,
la competiţiile interne şi internaţionale, ca reprezentant al F.R.R.
Art.89 Preşedintele de onoare poate contribui prin aportul său la realizarea resurselor
finaciare şi a obiectivelor asumate de Federaţie.
CAP. XV PERSONALUL SALARIAT AL FEDERAŢIEI
Art.90 Componenţa personalului salariat al Federaţiei este aprobată de Consiliul de
Administraţie la propunerea Consiliului Director şi poate cuprinde, în funcţie de volumul de
muncă şi disponibilităţile financiare, următoarele funcţii, pe durată nedeterminată sau
determinată:
a) secretar general;
b) antrenor federal;
c) contabil;
d) instructori;
e) antrenori lot naţional;
f) casier;
g) secretar-dactilograf;
h) magazioner;
i) referent.
Federaţia poate utiliza pe bază de contract civil şi serviciile altor persoane (jurist, cenzor
etc).
Art.91 Atribuţiile principale ale salariaţilor sunt stipulate în Regulamentul de ordine
interioară şi în fişa postului respectiv.
Art.92 Eliberarea din funcţie, precum şi ocuparea posturilor vacante se face de către
Consiliul de Administraţie în condiţiile legii.
Art.93 Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile organelor Asociaţiile judeţene de
radioamatorism afiliate la F.R.R. sunt obligatorii pentru toţi membrii acestora.
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Art.94 În Adunarea Generală a F.R.R. reprezentantul fiecărei Asociaţiile judeţene de
radioamatorism afiliate la F.R.R. are drept de vot, de regulă, prin preşedintele asociaţiei.
Art.95 Conform Legii 69/2000 Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport recunosc şi
sprijină asociaţiile judeţene de radioamatorism. În judeţele unde nu se înfiinţează asociaţii
judeţene de radioamatorism, atribuţiile acestora pot fi preluate de către actualele Comisii
Judeţene de Radioamatorism, aflate în subordinea Direcţiilor pentru Tineret şi Sport.
Aceste structuri vor trebui să aibă activităţile organizate pe principiile care guvernează
Federaţia. Reprezentativitatea poate fi obţinută pe baza votului membrilor săi.
CAP. XVI MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE
Art.96 Veniturile F.R.R., indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură sunt cuprinse
într-un buget anual propriu de venituri şi cheltuieli. Administrarea acestuia se face astfel:
a) potrivit competenţelor stabilite, în Statutul şi regulamentele Federaţiei, precum şi în
conformitate cu prevederile normelor proprii în materie aprobate de Consiliul Director al
F.R.R., pentru veniturile proprii;
b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate
de organele Administraţiei Publice Centrale şi Locale, M.T.S. pentru finanţarea
programelor F.R.R., ca structură sportivă fără scop lucrativ, de utilitate publică;
Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:
a) venituri proprii;
b) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale, M.T.S pentru
finanţarea pe bază de programe a F.R.R., în calitatea sa legală de structură sportivă de
drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;
c) alte surse.
Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a F.R.R.
Exerciţiul financiar al Federaţiei este anual, el se desfăşoară pe parcursul anului fiscal,
care începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an. La
sfarsitul fiecarui an se întocmeşte un bilanţ contabil.
Potrivit legii F.R.R. este scutită de impozite şi taxe locale şi de impozitul pe profit atunci
când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursă în scopul realizării
obiectivelor pentru care a fost autorizată, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări,
precum şi pentru cheltuieli de funcţionare.
Art.97 Sursele de finanţare şi baza materială a F.R.R. sunt constituite în conformitate cu
prevederile legale în vigoare şi provin din:
- sume destinate finanţării programelor sportive proprii înscrise în contractele încheiate cu
organele administraţiei publice centrale şi/ sau locale;
- venituri obţinute din activităţi realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al
Federaţiei:
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- cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi obţinute potrivit prevederilor prezentului Statut,
regulamentelor şi normelor proprii;
- donaţii şi sponsorizări;
- alte venituri, în condiţiile legii;
- sume rămase din exerciţiul financiar precedent.
F.R.R. poate deţine în proprietate, în co-proprietate, în administrare directă, în
folosinţă şi/ sau prin închiriere mijloace materiale necesare activităţii sale, ca: imobile,
baze şi terenuri sportive, diferite construcţii şi spaţii pentru sport, instalaţii şi dotări
specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport.
F.R.R., ca persoană juridică fără scop lucrativ, de utilitate publică, poate primi în
folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale.
Dobândirea mijloacelor financiare şi materiale ale Federaţiei, precum şi administrarea
acestora se fac în condiţiile legilor în vigoare.
F.R.R. dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de
împrumut şi poate elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie
încheiate pentru realizarea obiectului său de activitate.
F.R.R. poate greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau
parţial din fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai cu
aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.
F.R. R. se supune verificărilor financiare potrivit legilor în vigoare şi Statutului
propriu.
Art.98 F.R.R. deţine exclusivitatea:
- dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în
echipament de concurs şi de reprezentare, când aceştia participă la competiţii în numele
F.R.R.;
- dreptului de folosinţă asupra siglei/ emblemei proprii, precum şi asupra denumirii
competiţiei pe care o organizează;
- drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate la competiţiile pe care le
organizează sau la care participă, după caz.
Drepturile menţionate la alin. (1) pot fi cesionate de F.R.R. în condiţiile legii.
Pentru fiecare ediţie a Campionatelor Mondiale, a Cupelor Mondiale, a Campionatelor
Europene, a Cupelor Europene şi ale altor competiţii la care participă loturile naţionale,
Consiliul Director aprobă regulamentul lotului naţional în care sunt stipulate drepturile şi
obligaţiile sportivilor, antrenorilor şi ale celorlalţi tehnicieni şi specialişti, pe de o parte, şi
F.R.R. pe de altă parte.
Acceptarea regulamentelor se face prin semnarea de către fiecare sportiv şi tehnician
convocat la lotul naţional al României a unui protocol individual în acest sens.
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Art.99 Potrivit Statutului, Regulamentelor şi Normelor aprobate de Adunarea Generală,
F.R.R. este în drept să perceapă de la cluburile afiliate, sportivi şi oficiali, taxe contribuţii şi
penalităţi. Fiecare membru afiliat plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată
integral până la data de 20 februarie a anului în curs.
Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de Consiliul de Administratie. Un membru afiliat care
nu a achitat cotizaţia până la data de 1 martie a fiecărui an este automat suspendat de
către Consiliul de Administratie. Aceasta conduce implicit, la ridicarea dreptului de
participare la competiţii, precum şi a dreptului de reprezentare în organele F.R.R. După
plata cotizaţiei, cu majorările aferente şi cu aprobarea Consiliului Director, membrul afiliat
în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale.
CAP. XVII AUTORITATEA DISCIPLINARĂ
Art.100 Autoritatea disciplinară în activitatea de radioamatorism se exercită deplin şi
legitim potrivit competenţelor date de Legea nr.69/2000 pentru exercitarea dreptului de
supraveghere şi control al F.R.R. şi al tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de
radioamatorism şi potrivit Statutului şi regulamentelor proprii.
Art.101 Puterea disciplinară dă autoritatea de a investiga şi, după caz, de a sancţiona
persoanele sau structurile în culpă.
Art.102 Modalitatea de exercitare a autoritaţii disciplinare se realizează printr-un sistem de
sancţiuni, corespunzător activităţii de radioamatorism, gradat în funcţie de gravitatea
faptelor.
Garantarea dreptului de apărare şi stabilirea căilor de atac împotriva sancţiunilor sunt în
conformitate cu legile în vigoare, Statutul şi regulamentele proprii. Căile de atac împotriva
sancţiunilor vor fi prevăzute în regulamentul de funcţionare a F.R.R.
Art.103 Măsurile disciplinare aplicabile structurilor sportive afiliate la F.R.R. sunt:
a) Avertisment;
b) Amenda (conform regulamentului interior);
c) Suspendarea temporară din activitate;
d) Anularea rezultatelor obţinute în concursuri;
e) Excluderea din competiţiile în curs sau viitoare;
f) Anularea afilierii şi radierea din evidenţele Federaţiei.
Art.104 Măsurile disciplinare pot fi cumulate şi se aplică o singură sancţiune pentru fiecare
abatere în parte.
Art.105 Competenţa soluţionării abaterilor disciplinare şi sancţionării celor în cauză revine
în primă instanţă comisiilor şi colegiilor centrale ale Federaţiei, iar în cazul contestaţiilor Consiliului de Administraţie al Federaţiei.
Art.106 Consiliul de Administraţie este ultima instanţă de recurs, deciziile sale fiind
definitive şi executorii
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Art.107 Consiliul de Administraţie este în măsură să confirme, să infirme, să modifice sau
să anuleze deciziile instanţelor disciplinare, precum şi să adopte hotărâri proprii în legătură
cu acestea, potrivit prevederilor regulamentare.
CAP. XVIII LITIGII
Art.108 În cazul unor litigii de natură sportivă cu F.R.R. sau cu membrii acesteia,
rezolvarea lor se va face în primă instanţă de: Comisia de Apel, Consiliul de Administraţie
iar, în caz de nerezolvare, acestea se pot rezolva urmărind procedurile legale.
Art.109 Membrii afiliaţi Federaţiei şi reprezentanţii lor, trebuie să respecte cu stricteţe
deciziile luate de organele de jurisdicţiei ale Federaţiei sau de Consiliul Director.
CAP. XIX RETRAGEREA DIN FEDERAŢIE, PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU
AFILIAT, SUSPENDAREA ŞI EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIAŢI
Art.110 Retragerea unui membru se face printr-o înştiinţare scrisă către Consiliul de
Administraţie care, la rândul său, va informa Adunarea Generală şi va modifica în
evidenţele F.R.R. numărul de membri.
Art.111 În conformitate cu Statutul F.R.R., excluderea unui membru afiliat se aprobă de
Adunarea Generală. Consiliul de Administraţie are obligaţia să transmită membrului exclus
hotărârea de excludere în termen de 15 zile, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire.
Art.112 Dacă un membru afiliat încalcă grav Statutul, regulamentele şi hotărârile F.R.R.,
Consiliul de Administraţie poate să-i suspende drepturile, având efect imediat.
Suspendarea nu poate dura decât maxim până la prima Adunare Generală, care poate să
hotărască prelungirea suspendării, anularea suspendării sau excluderea membrului
respectiv din Federaţie. Un membru afiliat suspendat este privat de vot în Adunarea
Generală, până la ridicarea sancţiunii.
Art.113 Un membru afiliat poate fi exclus din Federatie pentru:
a) Încălcarea gravă a Statutului, regulamentelor şi hotărârilor Federaţiei;
b) Ultragii grave la adresa Federaţiei;
c) Neîndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de Federaţie;
d) Pierderea calitătii de membru afiliat;
e) Excluderea unui membru afiliat la Federaţie se aprobă de Adunarea Generală care se
pronunţă cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi
la Adunare.
CAP. XX DIZOLVAREA FEDERAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art.114 Dizolvarea F.R.R. poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală.
Art.115 Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi la
F.R.R.
Art.116 Odată cu hotărârea de dizolvare, se va pronunta o decizie privind patrimoniul.
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Art.117 Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile
rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone, cu scop
asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în
România interesele servite de Federaţia dizolvată.
CAP. XXI DISPOZIŢII FINALE
Art.118 În desfăşurarea activităţii sale, F.R.R. colaborează cu M.T.S. având obligaţia de a
comunica acestuia orice modificări ale actului constitutiv.
Art.119 Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală decid în toate cazurile
neprevăzute în Statut conform regulilor de drept.
Art.120 Activitatea F.R.R. se desfăşoară sub autoritatea M.T.S., în conformitate cu
prevederile Legii nr.69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului şi legislaţiei statului Român.
Art.121 Prezentul Statut s-a aprobat în Adunarea Generală din ……………….. şi nu poate
fi modificat sau completat decât cu aprobarea Adunării Generale şi cu avizul Ministerului
Tineretului şi Sportului
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