
STATUTUL FEDERATIEI ROMANE DE KARATE
-ACTUALIZAT 2019-

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Federatia  Romana  de  Karate  a  fast  fondata  in  anul  1997  și  a  fost
reorganizata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000
cu privire la asociatii și fundatii, aprobata cu modificari și completari ulterioare,
precum și cu dispozitiile Legii Educatiei Fizice și Sportului nr. 69/2000.

Federatia Romana de Karate in actuala forma juridica este continuatoarea
de drept a Federatiei Romane de Karate care a functionat in subordinea M.T.S.
pana la data 16.12.2001, in baza Ordinului Ministrului nr.49/28.11.1997.

CAPITOLUL II
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, INSEMNELE

Art.1.Denumirea  este  "Federatia  Romana  de  Karate"  conform  Dovezii
disponibilitate  a  denumirii  cu  nr.  71952/07.04.2009  eliberata  de  Ministerul
Justitiei  și  Libertatilor  Cetatenești,  forma  prescurtata  "F.R.Karate",  pe  tot
parcursul prezentului Statut.

Art.2. Federatia Romana de Karate este persoana juridica de drept privat,
de interes national, fara scop lucrativ, apolitica, autonoma, neguvernamentala și
de  utilitate  publica,  constituita  din  structurile  sportive,  legal  constituite  și
recunoscute  oficial,  cluburi  sportive  și  asociatiile  judetene  și  a  Municipiului
București, pe ramura de sport, pe baza liberului consimtamant al acestora.

Art.3.  (1)Federatia  Romana  de  Karate  este  persoana  juridica
independenta, constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociatii și fundatii, aprobata cu modificari și completari ulterioare, precum și
Legii  educatiei  fizice  și  sportului  nr.  69/2000,  cu  modificarile  și  completarile
ulterioare,  se  organizeaza  și  functioneaza  din  momentul  inregistrarii  sale  in
Registrul Federatiilor organizat la Tribunalul București.

(2)F.R.Karate  are  emblema  (anexa  l),  drapel  (anexa  2),  antet,  ștampila
proprie, cont in lei și in valuta.

Art.4. (1)Sediul Federatiei Romane de Karate este in Romania, Bulevardul
Basarabia nr. 37-39, sector 2, București.

(2)Sediul  Federatiei  Romane  de  Karate  va  putea  fi  schimbat  numai  in
conditiile deciziei Comitetului Director al F.R.K.

(3)Federatia Romana de Karate poate avea și alte sedii inchiriate numai
in baza deciziei Comitetului Director al Federatiei Romane de Karate.

Art.5.  Durata  de  functionare  a  Federatiei  Rorhane  de  Karate  este
nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in Registrul Special organizat la
Grefa  Tribunalului  București  și  detine  calitatea  de  structura  sportiva,  legal
constituita  și  recunoscuta  oficial,  prin  inregistrarea  sa  in  Registrul  Sportiv
organizat la Ministerul Tineretului și Sportului, atestata conform Certificatului de
Identitate Sportiva, emis in acest sens.
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Art.6.  Insemnele  F.R.Karate  sunt:  roșu,  galben  și  albastru,  compilate  in
insemnul Federatiei Mondiale de Karate.

CAPITOLUL III
PATRIMONIU

Art. 7. Patrimoniul F.R.Karate este de 1.000 Lei (unamielei) constituit din
fondul  actual  al  F.R.Karate.  De  asemenea,  F.R.Karate  stabilește  anual,  cu
aprobarea  Adunarii  Generale  a  F.R.Karate,  cotizatii:  de  afiliere,  legitimare,
cotizatii anuale de club, taxe și vize pentru sportivi antrenori și arbitri,precum și
alte  cotizatii  și  taxe  necesare  pentru  desfașurarea  și  dezvoltarea  activitatii
specifice  sportive,  in  conformitate  cu  dispozitiile  OrdonanteiGuvernului  nr.
26/2000 cu privire la asociatii și fundatii.

7.1.  Fondurile  banești  necesare vor fi  suplimentate prin subventii  de la
bugetul de stat, transmise prin Ministerul Tineretului și Sportului, prin contracte
de sponsorizare  de  la  persoane  fizice  sau  juridice  din  tara  și  din  strainatate,
precum și alte donatii și fonduri provenite din parteneriate incheiate in a cord cu
legislatia de specialitate din Romania.

7.2.  Federatia  Romana de Karate.R.Karate va putea dobandi  patrimoniu
mobil  și  imobil  prin  contracte  de  parteneriat,  donatii,  sponsorizari,  repartitia
unor sali de pregatire pentru loturile nationale, din proprietatea statului sau din
proprietate privata.

Art.8.  Bilantul  contabil  se  intocmește  anual  in  conformitate  cu legile in
vigoare referitoare la acest domeniu.

CAPITOLUL IV
SCOPUL  SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.9.  (1)F.R.Karate  este  organizatie  nationala  nonprofit  și  are  scop
principal,  activitatatea  de  descoperire,  indrumarea  și  perfectionarea  tinerelor
talente in karate, respectand toate regulamentele și instructiunile MTS și ale WKF
(World Karate Federation) cat și a Federatiilor Internationale de Stil la care este
afiliata, precum și la alte foruri sportive internationale.

(2)F.R.Karate  elaboreaza  strategia  nationala  de  dezvoltare  a  ramurii  de
sport  Karate  și  controleaza  aplicarea  acesteia  de  catre  membrii  afiliati,
organizeaza,  conduce,  și  supravegheaza  activitatile  și  competitiile  oficiale  de
karate la nivel national, in baza Statului sau și a Regulamentelor adoptate in baza
acestuia.

(3)F.R.Karate organizeaza și coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor pe
ramura  de  sport,  privind  formarea,  perfectionarea  continua,  clasificarea  și
promovarea  acestora,  respectiv  exercita  puterea  disciplinara,  potrivit  legii,  a
statutului sau/și regulamentelor proprii.

9.1.  F.R.Karate  va  sprijini  dezvoltarea  neingradita  a  stilurilor  de karate
recunoscute de WKF cat  și  a stilurilor recunoscute de Federatiile Internationale
de  Stil  la  care  F.R.Karate  este  afiliata,  asigurand  drepturi  egale  tuturor
structurilor sportive membre indiferent de stilul practicat.

Art. 10. Obiectul de activitate al F.R.Karate consta in:
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10.1. Organizarea de activitati sportive: campionate nationale
(cupe,  campionate,  turnee  și  concursuri  sportive),  competitii  internationale
(cupe, campionate, turnee și concursuri sportive), concurs uri sportive de masa,
in  conformitate  cu  regulamentele  F.R.Karate,  regulamentele  MTS  și
regulamentele de competitie pe probe sportive ale Federatiei Mondiale de Karate
(WKF),  Federatiei  Europene  de  Karate  (EKF),  Federatiei  Balcanice  de  Karate
(BKF) cat și a Federatiilor Internationale de Stil, la care este afiliata F.R.Karate.

10.2.Prin  Comisia  Nationala  de  Organizare  Competitii,  F.R.Karate
organizeaza,  supravegheaza  sau  deleaga  in  baza  Regulamentului  Organizare
Competitii, organizarea de Campionatele Nationale, Cupele Romaniei, cat și toate
competitiile internationale organizate pe teritoriul Romaniei.

10.3.F.R.Karate  asigura,  prin  intermediul  Comisiilor  Tehnice  de
Specialitate,  organizarea de cursuri de specializare  și  stagii de pregatire pentru
tehnicieni,  arbitrii  și  sportivi,  pentru  formare  și  perfectionare,  avand  ca  scop
imbunatatirea  tehnica  și  valorica  in  vederea  atingerii  obiectivului  de  inalta
performanta in Karate.

10.4.  F.R.Karate  prin  Comisiile  Nationale  de  Stil  sprijina  activitatea
cluburilor  sportive care  au ca  activitate  principala  initierea  și  performanta  in
domeniul  Karate  (Shotokan,  Shito-Ryu,  Goju-Ryu,  Wado-Ryu),  dar  și  pentru
versiunile  de  stil  recunoscute  de  catre  Federatiile  Internationale  la  care
F.R.Karate  este  afiliata,  in  vederea  dezvoltarii  karate-ului  la  nivel  national  ca
sport de masa.

10.5.F.R.Karate, prin Comisiile Tehnice de specialitate, asigura elaborarea
și realizarea planurilor de pregatire cat și stabilirea obiectivelor de performanta,
in  vederea  participarii  sportivilor  de  valoare  din  cadrul  loturilor  nationale  la
competitii internationale.

10.6.F.R.Karate, prin Comisiile Tehnice de specialitate asigura exercitarea
puterii disciplinare in termenii prevazuti de Legea 69/2000 și potrivit statutului
și regulamentelor proprii.

10.7.Pentru pregatirea de performanta F.R.Karate asigura spatiile și bazele
sportive necesare pregatirii loturilor nationale.

10.8.F.R.Karate  colaboreaza  cu  alte  organizatii  nationale  sportive
(Federatii  Sportive Nationale,  Comitetul Olimpic  și  Sportiv Roman, institute cu
specific  de  pregatire  sportiva,  Institutul  National  ·de  Cercetare  pentru  Sport,
Institutul  National  de  Medicina  Sportiva,  Agentia  Nationala  AntiDoping,  Ligile
Profesioniste,  constituite  și  recunoscute:  pe  ramura  de  sport,  Organizatii
Nationale  Profesionale  Specifice), in  vederea  ridicarii  nivelului  tehnic  al
sportivilor  și  antrenorilor,  acestea  urmand  a  fi  stabilite  prin  incheierea  unor
protocoale.

10.9.F.R.Karate asigura elaborarea și  aplicarea strategiei  și programelor
de  activitate  in  domeniu,  pe  termen  scurt,  mediu  și  lung,  in  concordanta  cu
strategia generala a Ministerului Tineretului și Sportului și controleaza aplicarea
acesteia de catre membrii afiliati.
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10.10.F.R.Karate se obliga sa promoveze masurile de prevenire și control,
al folosirii  substanșel  or interzise și  al metodelor neregulamentare,  destinate sa
mareasca  in  mod  artificial  capacitatea  fizica  a  sportivilor  sau  sa  modifice
rezultatele competitiilor organizate la nivel national.

10.11.F.R.Karate  se  obliga  sa  intreprinda  masuri,  pentru  prevenirea  și
combaterea violentei in sport, precum  și  pentru promovarea spiritului de fair-
play și a tolerantei in activitatea sportiva cu respectarea legislatiei in vigoare.

10.12.F.R.Karate Organizeaza și asigura participarea delegatiilor de Karate
din Romania, la competitiile sportive internationale la care este afiliata; dezvolta
și  mentine relatiile  de colaborare cu forurile internationale de specialitate,  cu
toate federatiile similare din alte tari afiliate la acestea.

10.13.F.R.Karate  elaboreaza  regulamente  in  legatura  cu  adoptarea  de
norme  tehnice,  metodice  și  organizatorice  in  conformitate  cu  reglementarile
WKF  (World  Karate  Federation),  EKF  (European  Karate  Federation),  BKF
(Balkan Karate Federation),  și  al  regulamentelor Federatiilor Internationale de
stil la care F.R.Karate este afiliat:a, precum și in baza normelor MTS și a legislatiei
din Romania.

10.14.  F.R.Karate  coordoneaza,  indruma  și  exercita  controlul  de
specialitate ale acti vitatilor sportive din cadrul cluburilor sportive cu sectii de
karate, asociatiJ.le judetene și a Municipiului București pe ramura de sport.

10.15.F.R.Karate  colaboreaza permanent  cu  COSR (Comitetul Olimpic  și
Sportiv  Roman)  ca  urmare  a  recunoașterii  karate-ului  de  catre  Comitetul
International Olimpic incepand cu anul 1997, prin Federatia Mondiala de Karate
WKF.

10.16.F.R.Karate  organizeaza  in  Romania  competitii  internationale  cu
acordul  MTS,  pe baza regulamentelor  WKF  și  a  Federatiilor  Internationale  de
Stilla care este afiliata.

10.17.  Federatia  Romana  de  Karate  sustine  și  elaboreaza  strategii  de
dezvoltare a stilurilor de Karate, pe baza propunerilor facute de catre Consiliul
Consultativ al Gradelor din F.R.Karate cat și a Comisiilor Nationale de Stil.

10.18.F.R.Karate prin C.O  .G.K. omologheaza gradele din Karate, obtinute
in Comisiile nationale de Stil,  in conformitate cu regulamentele de specialitate
proprii ale acestora, aprobate de Comitetul Director F.R.Karate și cu respectarea
regulamentelor WKF și a Federatiilor lnternationale de Stilla care F.R.Karate este
afiliata.

10.19.F.R.Karate  poate  deslașura orice  alte  activitati  economice  directe,
care au caracter  accesoriu  și  sunt in stransa legatura cu scopul sau principal,
dupa cum urmeaza:

a)comercializeaza  materiale  proprii  (carti,  reviste,  CD-uri,  DVD-uri,
calendare, mape, agende, diplome, pliante, legitimatii, carduri etc), referitoare la
activitatea  sportiva  de  karate,  precum  și  obiecte  promotionale  cu  insemnele
Federatiei Romane de Karate (steaguri, fanioane, tricouri, insigne, ecusoane etc);

b  )efectueaza  activitati  de  transport  cu  mijloace  proprii  (  autoturism,
microbus,  autobus),  pentru persoane  și/sau  materiale  sportive,  la  competitiile
sportive de karate ce se desfașoara pe plan intern și/sau international.
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10.20.F.R.Karate  poate  organiza  și  desfașura  actiuni  specifice  de
voluntariat in activitatea sportiva de karate.

CAPITOLUL V
AFILIERI INTERNATIONALE

Art.11.  Federatia Romana de Karate este afiliata international și membra
cu drepturi  depline la  WKF (Word Karate Federation),  EKF (European Karate
Federation), Balkan Karate Federation (BKF),  și  la Federatiile Internationale de
stil (europene sau mondiale) sau versiuni de stil derivate din stilurile de baza
(Shotokan, Shito-Ryu, Goju-Ryu, WadoRyu) cu obligatia ca acestea sa nu se afle in
contradictie cu statutul și regulamentele W.K.F (World Karate Federation).

11.1.F.R.Karate se va putea afilia in viitor și la alte Federatii Internationale
de Stil, sau versiuni derivate de stil, care au același  obiect de activitate cu F.R.K.
cu  obligatia  de  a  respecta  reglementarile  WKF  și  a  legislatiei  din  Romania.
F.R.Karate.

CAPITOLUL VI
CONDITII DE AFILIERE, SUSPENDARE SI EXCLUDERE

Art.12.  (1)In  vederea  afilierii  la  F.R.Karate  Cluburile  Sportive  sau
Asociatiile Judeteane de Karate și a Municipiului București in care este organizata
o  sectie  de  Karate  (stilurile  Shotokan,  Shito-Ryu,  Goju-Ryu  și  Wado-Ryu  sau
derivate din acestea) in care se realizeaza initierea sau practicarea Karate-ului de
performanta,  va  prezenta  la  F.R.Karate  o  cerere  de  afiliere  tip,  insotita  de
documentele prevazute de legislatie și regulamentele in vigoare.

(2)De asemenea, pentru afiliere se va achita o taxa, stabilita de Adunarea
Generala a F.R.Karate.

12.1. (1)Un club sportiv se poate afilia cu respectarea Regulamentului de
Afiliere  și  Legitimari  al  F.R.Karate  și  poate  participa  numai  la  competitiile
organizate de  Comisia Nationala de Stil,  din care face parte,  precum si la toate
competitiile  interstiluri  organizate  de  F.R.Karate.  De  asemenea,  in  cererea  de
afiliere la F.R.Karate, se va preciza stilul practicat in clubul sportiv care solicita
afilierea.

(2)Un club poate face parte numai dintr-o singura Comisie Nationala de
Stil.

Art.13.  Odata  cu  afilierea,  structurile  sportive  devin  membre  ale
F.R.Karate.

13.1. Pentru participarea in competitie, sportivii trebuie sa fie legitimati la
clubul sau structura sportiva de care apartin, conform regulamentelor F.R.Karate
și a legislatiei in vigoare cu respectarea normelor și regulamentelor Ministerului
Tineretului și Sportului.

Nu se pot face conventii sau contracte de colaborare cu sportivii din stiluri
diferite, sportivii urmand a participa obligatoriu numai la campionatele stilului
practicat  in  cadrul  clubului  unde  sunt  legitimati,  precum  și  la  competitiile
interstiluri organizate de F.R.Karate.
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13.2.  Aprobarea  sau  respingerea  cererii  de  afiliere  va  fi  hotarata de
Comitetul Executiv al F.R.Karate, in termen de 30 de zile, cu mandat provizoriu in
cazul  avizarii  favorabile,  urmand  ca  afilierea  definitiva  sa  fie  a  probata  de
Adunarea Generala a F.R.Karate.

13.3.  Numai cluburile sportive afiliate, structuri sportive legal constituite
și  recunoscute oficial, posesoare a Certificatului de Identitate Sportiva (CIS), cu
toate  obligatiile  FR  Karate,  achitate  la  zi,  au  dreptul  sa  participe  la  actiunile
F.R.Karate.

Art.14.Suspendarea  activitatii  si a  dreptului  de  participare  la
competitiile sau evenimentele organizate de F.R.Karate a unei structuri sportive
care este afiliata la F.R.Karate, intervine in urmatoarele situatii:

14.1.Pentru neachitarea taxelor și vizelor pentru anul in curs. Suspendarea
este  valida  pana  la  achitarea  tuturor  obligatiilor  catre  FR  Karate  de  catre
structura sportiva respectiva.

14.2. In  cazul  in  care  timp  de  1  an  calendaristic sportivii  respectivei
structuri  sportive nu au participat  la  activitati  oficiale  (competitii  nationale si
internalionale, stagii tehnice nationale);

14.3.  Pentru neachitare  amenzilor  hotarate  de  Comisia  de  Disciplina și
Etica Sportiva, ratificate și puse in aplicare de catre Comitetul Director.

14.4.  Pentru  incalcari  grave  sau  repetate,  ale  regulamentelor  sau
Statutului F.R.Karate.

Art.15. Excluderea unei structuri sportive afiliate la F.R.Karate se poate
face in baza deciziei  Comisiei de Disciplina  și  Etica Sportiva a F.R.Karate,  prin
hotararea Adunarii Generale la propunerea Comitetului Director, in urmatoarele
cazuri:

15.1.  In  cazul  in  care  timp  de  2  ani  consecutiv,  sportivii  respectivei
structuri sportive nu au participat la activitati oficiale ( competitii nationale  și
internationale, stagii tehnice nationale).

15.2.Pentru  neachitarea  cotizatiilor,  taxelor  și  vizelor  (  cotizatie  club,
antrenor și sportivi) timp de 2 ani consecutiv.

15.3.Pentru  neachitare  amenzilor  stabilite  de  Comisia  de  Disciplina  și
Etica a F.R.Karate, care au o intarziere mai mare de un an.

15.4.In  cazul incalcarii grave a Statutului  și  Regulamentelor F.R.Karate, a
normelor  și  regulamentelor Miniterului Tineretului  și  Sportului  ș  i  a legislatiei
din Romania.

15.5.Pentru recuperarea sumelor datorate de catre o structura sportiva
dezafiliata,  suspendata  sau  de  oricare  membru  al  Federatiei,  F.R.Karate  va
actiona pe cai legale și va intreprinde toate actiunile necesare prevazute de legile
din Romania, in vederea recuperarii sumelor datorate de catre cei in culpa.

Art. 16. In cazul excluderii unei structuri sportive, aceasta este obligata sa
urmeze  procedura  de  afiliere  pentru  a  deveni,  din  nou,  membru  F.R.Karate
conform conditiilor prevazute la Capitolul VI, Articolul 12, precum și a conditiilor
prevazute la Capitolul VII, Articolul 20, alin. 1, lit. e.
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CAPITOLUL VII
MEMBRII FEDERATIEI ROMANA DE KARATE

Art.17.  F.R.Karate  este  constituita  prin  asocierea  structurilor sportive,
legal constituite și recunoscute oficial, a cluburilor sportive care sunt organizate
și  iși  desfașoara  activitatea  ca  instituții  de  drept  public  in  subordinea  unor
organe ale administratiei publice,  a cluburilor sportive organizate ca persoane
juridice  de  drept  privat,  care  au  in  obiectul  de  activitate  precizata  disciplina
karate  cu  ramurile  Shotokan,  Shito-Ryu,  GojuRyu  si  Wado-Ryu  și  Stilurile
derivate,  precum  și  a  asociatiilor  judetene  de  karate  (ramurile  precizate
anterior).

17.1.Categoriile de membrii ai F.R.Karate sunt urmatoarele:
17.2.  Membrii  cu  drept  de  vot  deliberativ,  care  participa  la  Adunarea

Generala prin reprezentanti desemnati, și anume:
-membrii  asociati  fondatori  -  structuri  sportive  care  au  participat  la

constituirea federati ei;
-membrii  asociati.  afiliati  definitiv-  structuri  sportive  care  se  asociaza

ulterior, ca urmare a indeplinirii conctițiilor prevazute de prezentul statut pentru
afiliere și au fost aprobati de Adunarea Generala.

17.3. Membrii fara drept: de vot, structuri sportive afiliate provizoriu care
au dobandit  aceasta  calitate  ca  urmare a  indeplinirii  condițiilor  prevazute  de
prezentul statut pentru afiliere și au fost aprobati de catre Comitetul Director.

17.4.Membrii  de onoare- persoane fizice  și/sau  juridice care au adus și
aduc servicii  deosebite Federatiei sau care o sprijina substantial,  din punct de
vedere material și/sau financiar.

Din  categoria  membrilor  de  onoare  pot  face  parte  persoanele  fizice  de
nationalitate  romana  din  tara  sau  strainatate,  desemnate  din  randul  foștilor
sportivi,  tehnicieni,  membri  ai  organelor  de  conducere  ale  Federatiei  și  ai
organismelor  teritoriale,  manageri,  precum  și  orice  alte  persoane  fizice  sau
juridice cu merite exceptionale sau contributii aduse la sprijinirea și dezvoltarea
activitatii Federatiei și afirmarea Karateului in Romania.

Art.18. Calitatea de Președinte de Onoare sau de Membru de Onoare se
dobandește  in  urma  aprobarii  de  catre  Adunarea  Generala,  la  propunerea
Comitetului Director.

18.1.  Calitatea  de  membru  afiliat  definitiv  sau  de  membru  afiliat
provizoriu  se  dobandește  ca  urmare  a  indeplinirii  conditiilor  de  afiliere  prin
aprobarea Adunarii Generale, la propunerea Comitetului Director.

Art.19. Calitatea de membru afiliat  definitiv  poate fi  dobandita de catre
structuri sportive nou afiliate care, timp de 4 ani trebuie sa demonstreze ca sunt
interesate in activitatea specifica a F.R. Karate, respecta statutul si regulamentele
F.R. Karate, regulamentele WKF si normele Ministerului Tineretului si Sportului si
contribuie  la  dezvoltarea  stilului  de  karate  pe  care  il  practica  si  nu  creaza
probleme de disciplina.
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19.1. Pe parcursul a 4 ani in care structura sportiva afiliata are calitatea de
membru provizoriu,  Comitetul  Director  ii  va analiza  activitatea  si  va propune
Adunarii Generale aprobarea respectivei structuri ca membru afiliat definitiv.

19.2.In  situatia  in  care,  dupa  trecerea  termenului  de  4  (patru)  ani, se
constata  ca  structura  sportiva  care  are  calitatea  de  membru  provizoriu  nu  a
indeplinit  cerintele  prevazute  la  alin.  (1),  Adunarea  Generala,  la  propunerea
Comitetului Director, poate decide continuarea starii de provizorat cu precizarea
unui termen de maxim 1 (unu) an, in care structura sportiva va avea obligatia sa
dovedeasca faptul ca poate deveni membru afiliat definitiv.

Art.19.3 In situatia in care si dupa terminarea termenului suplimentar de
1(unu)an  structura  sportiva  respectiva  nu  indeplineste  conditiile  de  afiliere
definitiva,  Comitetul  Director  decide  asupra incetarii  calitatii  sale  de membru
provizoriu urmand ca, daca se doreste revenirea in randul membrilor, structura
sportiva in cauza sa reia procedura de afiliere..

Art.20 Drepturile și obligatiile membrilor F.R.Karate sunt urmatoarele:
20.1.Drepturile  și  obligatiile  membrilor  asociati  (fondatori  și  afiliati

definitiv):
a)  Desfașurarea  independenta a activitatilor sportive, juridice, economice

și administrative ce le sunt atribuite.
b) Dreptul de a participarea la Adunarea Generala și de a-și exprima votul,

in conformitate cu normele stabilite in prezentul statut.
c)  Dreptul  de  a  propune  și  de  a  ave  a  reprezentanti  in  organele  de

conducere ale Federatiei.
d) Dreptul de a propune  și  initia proiecte de hotarari pentru dezvoltarea

Karate-ului in sistemul competitional reglementat de WKF, cat și separat pentru
stilu practicat.

e)  Obligatia  de  a  respecta  Statutul,  Regulamentele,  Normele  și Deciziile
Organelor de Conducere, Comisiilor de Specialitate, Comisiilor Nationale de Stil și
ale Reprezentantilor Oficiali ai F.R.Karate.

f)  Obligatia  de a  se supune controalelor  efectuate  de  catre FRK in baza
delegarii de competenta acordata de catre MTS potrivit Legii Educatiei Fizice  și
Sportului, precum și a atributiilor stabilite prin prezentul statut.

g) Obligatia de a respecta  și  apara imaginea  și  prestigiul  Federatiei  și a
reprezentantilor legali ai F.R.Karate.

h)  Obligatia  de  a  conserva  și  dezvolta  scopul  și  obiectivele  F.R.Karate,
pentru care a fost admisa afilierea.

i) Obligatia de a solicita avizul și aprobarea Federatiei pentru participarea
la  orice  actiune  interna  sau  internationala,  indiferent  de  nivelul  și  locul
desfașurarii, in tara și in strainatate.

20.2.  Drepturile  și  obligatiile  membrilor  de  onoare  și  a  celor  afiliati
provizoriu sunt prevazute la art.  20.1.  cu exceptia celor.  de la lit.b)  și  lit.e),  la
Adunarile Generale aceste categorii de membrii avand doar Statutul de Invitat.

Art.21. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
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21.1.La cererea structurii sportive, formulate in scris de  reprezentantul
legal și adresata Comitetului Director. 

21.2.Ca urmare a desfiintarii  Sectiei  de Karate din cadrul unei structuri
sportive afiliate la F.R.K.,  inregistrata Ia Registrul Sportiv al MTS  și  operata in
Certificatul de ldentitate Sportiva.

21.3. Ca urmare a dizolvarii și lichidarii structurii sportive.
21.4.  Ca  urmare  a  excluderii  hotarate  de  Adunarea  Generala,  pentru

motivele prevazute in prezentul Statut.
21.5.Ca urmare a revocarii de catre Ministerul Tineretului  și Sportului a

recunoașterii  functionarii  structurii  sportive,  in  conditiile  și  cu  respectarea
legislatiei specifice.

21.6.Toti  membrii  au  obligatia  sa  respecte  Statutul  și  Regulamentele
F.R.Karate.

CAPITOLUL VIII
ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 22. F.R.Karate are urmatoarele organe de conducere:
a)Adunarea Generala;
b )Comitetul Director al FRK, cu mandat de 4 ani;
c )Comitetul Executiv, cu mandat de 4 ani.
d)Comisia de Cenzori.
Art.23. Adunarea Generala este autoritatea suprema și organul legislativ al

F.R.Karate și  este constituita din reprezentantii  structurilor sportive afiliate la
F.R.Karate, Cluburi și Asociatii Judetene.

23.1. Membrii Comitetului Director al F.R.Karate, in functiune, au drept de
vot, daca reprezinta o structura sportiva, dar aceasta structura sportiva nu mai
poate prezenta un alt delegat in Adunarea Generala.

23.2.  De asemenea, Președintele și  Vice-Președintii  au drept de vot, daca
reprezinta  o  structura  sportiva,  dar  aceasta  structura  sportiva  nu  mai  poate
prezenta un alt delegat in Adunarea Generala.

23.3.  Pot  participa  ca  invitati,  fara  drept  de  vot,  personalitati  publice,
reprezentanti  ai  unor  organizatii  guvernamentale  sau  nonguvernamentale,
persoane fizice sau juridice cu implicatii directe in dezvoltarea educatiei fizice și
sportului,  foști  tehnicieni  și  sportivi  cu o  contributie  majora  in  reprezentarea
karate-ului in Romania, cat și reprezentantii Mass-Media acreditati de F.R.Karate.

Art.24. Adunarea Generala Ordinara, se desfasoara anual si se convoaca
de Comitetul Director, cu cel putin 30 de zile calendaristice, inainte de data fixata
pentru desfasurarea ei,  dupa incheierea anului financiar anterior, in asa fel incat
sa  poata  fi  respectate  termenele  legale  de  depunere  a  situatiilor  financiare  la
institutiile abilitate.

24.1.  Convocarea va contine data, ora și locul unde urmeaza sa aiba  loc
Adunarea Generala precum și ordinea de zi. In cazul in care pe ordinea de zi se
afla  modificarea  Statutului  F.R.Karate,  a  Actelor  Constitutive,  sau  a
Regulamentelor, odata cu convocarea vor fi facute cunoscute și propunerile de
modificare.  Datele  referitoare  la  data  și  locul  organizarii  Adunarii  Generale  a
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F.R.Karate vor fi aduse la  cunoștinta  membrilor asociati prin publicarea intr-un
ziar de larga circulatie, prin  afișarea  pe Site-ul Oficial al Federatiei,  prin  fax,  e-
mail, scrisoare cu sau fara confirmare de primire.Convocarea membrilor pentru
Adunarea  Generala  este  considerata  valabila  in  oricare  din  modalitatile
mentionate anterior.

24.2. Membrii  Asociati  pot  formula  in  scris  observatii  si  completari  la
ordinea de  zi  si  /sau la  materialele  transmise spre consultare,  pe care  le  vor
comunica secretariatului F.R.Karate, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de
data  stabilita  pentru  desfasurarea  Adunarii  Generale,  iar  nominalizarea
delegatilor  care  vor  reprezenta  structura  sportiva  se  va  face  in  scris,  in  ziua
desfasurarii Adunarii Generale Ordinare.

Art.25.  Adunarea  Generala  de  Alegeri  are  loc  odata  la  4  ani  și  este
convocata de catre Comitetul Director cu 30 de zile inainte de data fixata pentru
desfa șurarea ei, respectandu-se regulile definite la Art.24.1.

25.1.  Membrii asociati cu drept de vot vor transmite cu eel putin 15 zile
inainte  de  data  desfașurarii  Adunarii  Generale,  propunerile  nominale  pentru
persoanele  care  vor  candida  la  functiile  din  cadrul  F.R.Karate,  insotite  de
prezentarea  activitatii  fiecaruia,  CV, declaratia  de  acceptare  a  candidaturii,
diploma de studii și cazier judiciar.

Art.26. Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata:
a) la propunerea  Președintelui  F.R.Karate  și  adoptata de 2/3 din totalul

Membrilor Comitetului Director F.R.Karate.
b) de 2/3 din totalul membrilor Comitetului Director al F.R.Karate.
c)  printr-o  motiune  de  neincredere  in  activitatea  Comitetului Director,

semnata de cel putin 2/3 din delegatii cu drept de vot care au participat la ultima
Adunare Generala;

d) de Ministerul  Tineretului  și  Sportului,  in  cazuri  exceptionale, pentru
abateri  grave  de  la  normele  emise  in  directia  organizarii  activitatii  sportive
precum și pentru incalcarea Statutului și Regulamentelor Federatiei, cat și pentru
nerespectarea strategiei generale privind organizarea și dezvoltarea FRK, pe plan
intern și international.

Art.27.1.  Adunarea  Generala  Ordinara,  este  statutar  constituita  in
prezenta  a  jumatate  plus  unu  din  numarul  delegatilor  cu  drept  de vot,
imputerniciti de Structurile Sportive sa participe la aceasta.
. 27.2.  Adunarea  Generala  de  Alegeri,  respectiv  Adunarea  Generala
Extraordinara, sunt statutar constituite in prezenta a 2/3 din numarul delegatilor
cu drept de vot, imputerniciti de Structrurile Sportive sa participe la aceasta.

27.3. In situatia in care nu se intrunește cvorumul necesar, se va convoca o
noua  Adunare  Generala,  care  se  va  organiza  in  termen  de  maximum  15  zile
calendaristice,  aceasta urmand a fi statutar  constituita din  numarul delegatilor
prezenti la sedinta.

27.4.  Hotararile  Adunarii  Generale  intra  in  vigoare  și  sunt  aplicabile
imediat dupa ce au fost adoptate, numai daca in cadrul adunarii nu se stabilesc
alte termene.
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27.5. Hotararile Adunarii Generale sunt adoptate cu jumatate plus unul din
totalul voturilor exprimate.

CAPITOLUL IX
ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

Art.28.  Alegerea membrilor Comitetului  Director se  desfașoara  prin vot
secret, pe functii, candidatii fiind declarati aleși dupa cum urmeaza:

28.1.  Președintele  și  Vice-Președintii,  trebuie  sa  intruneasca  cel  putin
jumatate plus unul din totalul voturilor exprimate.

In situatia in care, dupa  desfașurarea  primului tur pentru aceste functii,
nici un candidat nu a intrunit majoritatea voturilor, se va organiza un al doilea
tur  de  scrutin  la  care  vor  participa  primii  doi  candidati  (in  ordinea  data  de
numarul de voturi obtinute la primul scrutin); in situatia in care, nici in al doilea
tur de scrutin nu se realizeaza majoritatea voturilor, va fi declarat ales candidatul
care va obtine numarul cel mai mare de voturi.

28.2.  Membrii  Comitetului  Director,  candideaza  fiecare  individual
pentru un loc in Comitetul Director, candidatul care obtine cel mai mare numar
de voturi este validat caștigator.

a)  Pentru  Comitetul  Director  po:te  candida  un  singur  reprezentant din
partea unei structuri sportive afiliate.

b)  In cazul  in  care,  exista egalitate  intre doi  sau mai  multi  candidati  la
numarul  de  voturi legal  exprimate,  pentru  ocuparea  unui  loc  de  membru  al
Comitetul Director, se va organiza pentru aceștia un nou tur de scrutin;

c) Nu  pot  fi  membri  ai  Comitetului  Director  persoane  care  au  suferit
condamnari  penale  sau  care  sunt  in  perioada  de  efectuare  a  unei  sanctiuni
disciplinare, hotarata de Comisia de Disciplina a F.R.Karate.

Art.29. Secretarul General F.R.Karate
a) Secretarul General este membru de drept al Comitetului Director.
b)Angajarea Secretarului General se face in conditiile legii prin concurs sau

examen, in urma caruia se incheie un contract de munca care va fi semnat din
partea F.R. Karate de catre Presedinte.

c) Secretarul General poate fi demis in baza hotararii Comitetului Director,
la propunerea Presedintelui F.R. Karate.

d) In cazul in care,  din diverse motive,  in perioada dintre doua Adunari
Generale de Alegeri, Comitetul Director se descompleteaza cu mai mult de 30%,
se convoaca, in termen de 30 de zile, Adunare Generala Extraordinara de Alegeri,
in vederea alegerii unor noi membri pentru locurile vacante.

Art.30.Conditii  pentru  depunerea  candidaturii  pentru  Președinte,  Vice-
Președinti și membrii in Comitetul Director:

a)Președintele:
-sa fie propus de o structura sportiva, afiliata la F.R.Karate;
-sa aiba cetateania romana;
-sa aiba studii superioare de lunga durata;
-sa nu fi suferit condamnari pentru fapte penale;
-sa aiba experienta manageriala in sport;
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-sa fie membru al F.R.Karate de minim 8 ani.
b )Vice-Președintii:
-sa fie propus de o structura sportiva, afiliata la F.R.Karate;
-sa aiba cetateania romana;
-sa aiba studii superioare de lunga durata;
-sa nu fi suferit condamnari pentru fapte penale;
-sa aiba experienta manageriala in sport;
-sa fie membru al F.R.Karate de minim 10 ani.
c)Membrii in Comitetul Director:
-sa fie propus de o structura sportiva, afiliata la F.R.Karate;
-sa aiba cetatenia romana;
-sa aiba minim studii medii;
-sa nu fi suferit condamnari pentru fapte penale;
-sa  aiba  minim  10  ani  de  practica  intr-un  club  de  karate  afiliat  la

F.R.Karate;
 -sa  aiba  minim  4  ani  de  experienta  in  managementul  unei  structuri

sportive afiliata la F.R.Karate.
Art.31. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
31.1.  Alege  prin  vat  secret  Președintele,  Vice-Președin!ii  și  membrii

Comitetului Director.
31.2.  Adopta  Statutul  și  modificarile  ulterioare  aduse  acestuia,  cu

respectarea normelor generale emise de MTS, cat și nevoile necesare dezvoltarii
și optimizarii activitatii F.R.Karate.

31.3.  Analizeaza  activitatea  desfașurata  de  catre  Comitetul  Director  al
F.R.Karate in perioada dintre doua Adunari Generale.

31.4. Aproba executia bugetara cat și descarcarea de gestiune pentru anul
incheiat și proiectul din venituri și cheltuieli, pentru anul care urmeaza

31.5.  Aproba strategia  de dezvoltare in sport a  F.R.Karate,  in raport cu
cerintele WKF cat și a Federatiilor de Stil la care F.R.Karate este afiliata.

31.6.Alege președintele Comisiei de Apel.
31.7.Aproba, la propunerea Comitetului Director, calendarul competi!ional

national,  cuantumul  cotizatiilor,  taxelor,  amenzilor  și  sanctiunilor  financiare
percepute de F.R.Karate.

31.8.  Acorda,  la  propunerea  Comitetului  Director,  titlul  de  membri  de
onoare ai F.R.Karate și desemneaza, daca este cazul, Președintele de Onoare.

31.9. Alege comisia de cenzori a F.R.Karate.
Art.32.Comitetul Director F.R.Karate  este organul de conducere dintre

doua  Adunari  Generale,  este  alcatuit  din  17  membri  și  are  urmatoarea
componenta:

a)Președintele F.R. Karate, 3 (trei) Vicepreședinti F.R. Karate, precum și 10
(zece) membri, aleși prin vot de catre Adunarea Generala;

b )Secretarul  General  al  F.R.Karate,  ca membru de drept  al  Comitetului
Director;
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c)Directorul  General  al F.R.Karate, respectiv Directorul Sportiv al acestei
Federatii,  membrii  ai  Comitetului  Director,  numiti  la propunerea  Președintelui
F.R.Karate.

32.1.  Comitetul  Director  al  F.R.Karate  este  organul  de  conducere  in
perioada dintre doua Adunari Generale, alcatuit dintr-un numar de 17 membri și
se intrunește in sedinte ordinare, ori de cate ori este necesar, dar nu mai putin de
4 ori pe an.

32.2.  Hotararile  Comitetului  Director  sunt  valabile  numai  daca  sunt
adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti la sedinta, cu conditia ca
numarul acestora sa fie de jumatate plus unu din numarul total al membrilor
Comitetului Director.

32.3. Comitetul Director are urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea tuturor hotararilor Adunarii Generale  și  respectarea

de  catre  toti  membrii  a  Statutului  și  Regulamentelor  F.R.Karate,  precum  și  a
normelor generale privind activitatea sportiva.

b) aproba  Regulamentul  de  organizare  si  Functionare  al  F.R.Karate,
Normele  de  clasificare  sportivi,  Regulamentele  de  Arbitraj,  Regulamentele  de
Competitii, Regulamentul de Disciplina si al Comisiei de Apel, precum si orice alte
acte normative necesare bunei functionari a F.R.Karate.

c)  aproba  afilierea  sau  dezafilierea  provizorie  a  structurilor sportive  la
F.R.Karate  și  propune  Adunarii  Generale  afilierea  definitiva  sau  dezafilierea
acestora.

d)  aproba  proiectul  de  buget  anual  de  venituri  și  cheltuieli  pe  care  il
propune Adunarii Generale și supravegheaza periodic executia acestuia.

e)  aproba  transferarile  sportivilor,  in  conformitate  cu  Regulementul de
transferari  al  F.R.Karate,  cu  respectarea  reglementarilor  internationale  in
domeniu și a normelor MTS.

f)  aproba  Calendarul  Competitional  National  și  International  pe  baza
calendarelor internationale stabilite de WKF și Federatiile Internationale de Stil.

g)  aproba conceptia  de selectie,  pregatire,  sistemul  de norme  și cerinte
tehnico-metodice, la propunerea Colegiului National al Antrenorilor;

h) aproba la propunerea Colegiului National al Antrenorilor, componenta
Loturilor  Nationale,  structura  .colectivelor  tehnice,  planurile  și  programele  de
pregatire și obiectivele de performanta ale acestora;

i)  aproba  componenta  delegatiilor  care  se  deplaseaza  la  competitii
internationale ;

j)  aproba  mandatul  reprezentantilor  Federatiei  la  reuniunile forurilor
internationale, dupa obtinerea prealabila a avizului MTS;

k) aproba afilierea F.R.Karate la foruri sportive regionale, continentale sau
internationale, cu avizul prealabil al MTS.

l)  aproba la  propunerea Comisiei  Centrale  de Arbitri,  lista  arbitrilor  de
nivel national și a candidatilor pentru calificare ca arbitri internationali;
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m)aproba  Președintii  și  componenta Colegiilor  și  Comisiilor Tehnice ale
Federatiei,  ca organe de lucru specializate pe diferite domenii de activitate,  cu
exceptia prevederilor speciale referitoare la Președintele Comisiei de Apel.

n)  propune  candidatii  Federatiei  pentru  a  fi  aleși  in  organismele
internationale de specialitate.

o) convoaca Adunarea Generala, aproba ordinea de zi  și  documentele ce
urmeaza a fi prezentate;

p)  propune  MTS  acordarea  titlurilor  de  Antrenori  Emeriti,  Maeștri  ai
Sporturilor  și  Maeștri  Emeriti  ai  Sportului,  tehnicienilor  și  sportivilor  care
indeplinesc criteriile stabilite de regulamentele F.R.Karate și MTS.

q) propune Adunarii Generale acordarea titlurilor de Membri de Onoare și
Președinte de Onoare.

r) aproba organigrama și statul de functiuni ale F.R.Karate.
32.4.  Comitetul  Director  analizeaza  și  decide  asupra  oricarei  situatii

neprevazute  in  Statut  sau  in  Regulamentul  de  Organizare  și  Functionare  al
F.R.Karate,  cu  respectarea  regulamentelor  F.R.Karate  și  a  legislatiei  de
specialitate in vigoare.

Art.33.Comitetul Executiv al F.R.Karate,  este organ de administrare și
gestiune cu atributii  de executie  pentru solutionarea operativa  a  problemelor
urgente și neprevazute, intre doua sedinte ale Comitetului Director.

33.1.  Comitetul  Executiv al  F.R.Karate este format din 7 membrii, dupa
cum urmeaza:

a) Președinte ER.Karate
b) Vice-Președintii F.R.Karate
c) Secretarul General F.R.Karate
d) Director General F.R.Karate
e) Contabil F.R.Karate
Activitatea  Biroului  Executiv  al  F.R.Karate  cat  și  hotararile  luate  sunt

prezentate  pentru  ratificare  de  catre  Secretarul  General,  in  prima  reuniune a
Comitetul Director.

Art. 34.Functiile de conducere
34.1. Președintele F.R.Karate are urmatoarele atributii:
-Președintele F.R.Karate avizeaza toata activitatea EconomicoFinanciara

a F.R.Karate.
-Conduce activitatea Comitetului Executiv.
-Prezideaza  Adunarea  Generala  și  conduce activitatea  Comitetului

Director.
-Stabilește,  impreuna cu membrii din Comitetul Executiv, data și ordinea

de zi, precum și documentele care se prezinta in ședintele Comitetului Director.
-Semneaza  impreuna  cu  Secretarul  General  principalele documente  și

lucrari elaborate de F.R.Karate, Programele și Planurile de Activitate, Bugetul de
Venituri  și  Cheltuieli,  Calendarul  Sportiv  Intern  și  International,  Hotararile
Comitetului Director privind derularea acțiunilor sportive internaționale, precum
și orice alte lucrari curente.
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-Participa  la  principalele  competiții  Interne  și  Internaționale, reprezinta
Federația  in  raporturile  cu Organizațiile  Sportive Interne  și  Internaționale,  cu
autoritațile publice centrale  și  locale, cu persoanele fizice sau juridice, Romane
sau straine.

-Reprezinta Federația in relațiile cu autoritatile publice,  forurile similare
din alte țari, și are contacte cu persoane fizice și juridice romane și straine

-Are drept de control asupra intregii activitați a F.R.Karate.
-Are  drept  de  control  asupra  plaților  curente  efectuate  de Secretarul

General și supravegheaza activitatatea economico-financiara a F.R.Karate.
-Propune spre validare Comitetului Director, Președinții de Departamente,

Colegii și Comisii Tehnice ale F.R.Karate.
-Propune angajarea sau demiterea Secretarului General al F.R.Karate și se

semneaza contractuț de munca al acestuia.
-Propune  numirea  sau  revocarea  Directorului  General  și  a  Directorului

Sportiv F.R.Karate.
34.2. Vicepreședintii F.R.Karate
In cadrul Comitetului Director  iși desfașoara  activitatea 3 Vicepreședinți,

care vor coordona principalele activitati ale Federației Romane de Karate.
In cazul in care Președintele lipsește, unul din cei trei Vicepreședinți preia

prin imputernicire atribuțiile Președintelui F.R.Ka.rate pe perioada cat acesta nu
iși poate exercita mandatul.

l.Vicepreședintele care  coordoneaza  și  imbunatatește  activitatea  de
Marketing,  PR  și  Imagine a FRK, impreuna cu Directorul General  supervizeaza
activitatea de dezvoltare Departamentului de Management al F.R.Karate, pentru
atragerea de benficii financiare  și  de imagine, necesare practicarii Karate la un
standard foarte ridicat.

2. Vicepreședintele care coordoneaza și raspumde de activitatea sportiva
de  performanța  in  Karate,  cu  respectarea  Regulamentelor  F.R.Karate,  a
reglementarilor internationale WKF și a normelor MTS și COSR și care impreuna
cu Directorul Sportiv F.R.Karate elaboreaza strategii de indeplinire a obiectivelor
de  performanta  a  F.R.Karate,  asigurand  conditiile  necesare  de  pregatire  și
participare a Loturilor Nationale la turneele de pregatire și verificare, precum și
participarea  Loturilor  Nationale  la  standard  de  performanta,  la  Campionatele
Balcanice, Europene șiMen d iaJa organizate sub egida WKF.

3.Vicepreședintele care coordoneaza impreuna cu Președintii Comisiilor
Naponale  de  Stil,  activitatea  la  nivel  National  și  International  a  Comisiilor
Nationale de Stil.

a)  Impreuna  cu  Directorii  Tehnici  de  Stil  elaboreaza  Regulamentul  de
Functionare al Comisiilor Nationale de Stil, Regulamentul Consiliului National al
Gradelor Superioare din Karate, Regulamentul COGK și de Acordare a Licentelor
de  Examinator,  cat  și  Regulamentul  de  Recunoaștere  de  catre  F.R.Karate  a
Gradelor Acordate in cadrul Comisiilor Nationale de Stil.
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b) Impreuna cu Directorii Tehnici de Stil și Comisia National de Organizare
Competitii elaboreaza Regulamentele de Competitii pe Stiluri și Comisi Nationale
in parte precum și Calendarele Competitionale Interne și Internationale.

c) Propune Colegiului National al Antrenorilor, antrenori coordonatori de
stil și antrenori de lot pentru stilurile pe care le reprezinta.

d) Propune Comisiei Centrale de Arbitrii, Arbitrii Nationali de Stil care in
urma  cursurilor  și  examenelor  organizate  de  Comisia  Centrala  a  Arbitrilor
F.R.Karate, pot deveni Arbitrii Nationali F.R.Karate.

4.Vicepreședintii  F.R.Karate  au  drept  de  control  asupra  activitatii
financiar-organizatorice a F.R.Karate pentru activitatea pe care o coordoneaza, și
propun masuri in cazul in care se incalca activitatile specifice pentru dezvoltarea
activitatii componente ale F.R.Karate.

5.Secretarul General F.R.Karate 
Secretarul General este ordonator de credite al F.R.Karate.
Secretarul General are urmatoarele atributii:
a) raspunde in relatiile contractuale cu MTS și COSR;
b)  organizeaza  și  conduce  activitatea  personalului  salariat  și  sprijina

activitatea Comisiilor F.R.Karate, in scopul aplicarii hotararilor Adunarii Generale
și ale Comitetului Director, ·

c) asigura aplicarea și raspunde de respectarea, pentru intreaga activitate
a Federatiei, a legislatiei de specialitate in vigoare, a Statutului și Regulamentelor
adoptate  de  F.R.Karate,  pregatește  materialele  și  lucdirile  care  se  prezinta  in
Comitetul Director.

d)  stabilește  impreuna cu  Comitetul  Executiv,  data  și  ordinea  de  zi  ale
sedintelor de Comitet Director;

e) asigura intocmirea procesului-verbal de ședinta a Comitetului Director
și  raspunde  de  modul  in  care  au  fost  consemnate  problemele  dezbatute  și
hotararile  adoptate,  iar  in  cazul  in  care  au  existat  omisiuni,  are  obligatia  sa
remedieze erorile aparute.

f)  sprijina  activitatea  Colegiilor  și  Comisiilor  Centrale,  pregatește,
impreuna cu acestea,  și  supune aprobarii Comitetului Executiv și a Comitetului
Director propuneri referitoare la:
- programele și planurile de activitate ale F.R.Karate
- calendarul sportiv intern și international
- proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli.

g)prezinta  saptamanal  Președintelui  F.R.Karate,  situatia  periodica  a
executiei bugetare și asigurarii materiale a activitatii:
- componenta nominala a delegatiilor care se deplaseaza in strainatate
- premieri, indemnizatii, prime și alte recompense pentru sportivi, specialiști sau 
colaboratori
- raspunde de legalitatea intocmirii tuturor documentelor.

h)asigura,  impreuna  cu,  Colegiile  și  Comisiile  Tehnice  și  de  Stil,
organizarea actiunilor prevazute in calendarul competitional
intern și international.

16



i)intocmește  bugetul  de  venituri  și  cheltuieli  pentru  fiecare  actiune
programata și angajeaza sumele necesare, cu respectarea
normelor financiare in vigoare.

j)organizeaza și conduce activitatea personalului salariat al Federatiei, face
propuneri de angajare, promovare, recompensare și sanctionare ale acestuia.

k)semneaza  alaturi  de  Președinte  principal:ele  documente  și lucrari
elaborate de Federatie, programele și planurile de activitate, Bugetul de venituri
și  cheltuieli,  Calendarul  Sportiv  Intern  și  International,  hotararile  Comitetului
Director privind derularea actiunilor Sportive Internationale, precum și orice alte
lucrari curente.

l)primește,  rezolva  și  semneaza  corespondenta  adresata  Federatiei și
informeaza  Președintele  și  Comitetul  Director  asupra  principalelor  probleme
aparute in derularea activitatii.

m)supune  aprobarii  Comitetului  Director  necesarul  de  echipament și
materiale sportive pentru Loturile Nationale, in vederea pregatirii  și participarii
acestora la competitiile internationale.

n)urmarește  realizarea,  tiparirea  și  difuzarea  periodica  a Buletinului
Informativ al Federatiei și a unor materiale cu caracter tehnico-metodic destinate
Membrilor Federatiei.

o )realizeaza legatura functionala cu compartimentele de specialitate din
cadrul  MTS  și  COSR  in  scopul  rezolvarii  operative  a  problemelor  tehnico-
organizatorice, administrative și financiare.

p )raspunde operativ la cerintele de informare formulate de catre MTS si
COSR și prezinta sinteze asupra activitatii desfașurate și a problematicii specifice
a F.R.Karate.

r)in  indeplinirea  atributiilor  sale  colaboreaza  cu  MTS,  DSTJ-urile,  cu
Institutul  National  de  Cercetare  pentru  Sport,  Institutul  National  de  Medicina
Sportiva,  Complexele  Sportive  Nationale,  C.O.S.R.,  A.N.A.D.,  U.N.E.F.S.,  Scoala
Nationala de Antrenori și alte institutii sau organizatii.

6. Directorul General F.R.Karate
a)  Stabilește  obiectivele  de dezvoltare ale  F.R.Karate,  in concordanta cu

strategia elaborata  de Comitetul  Director  F.R.Karate  și  participa  la  elaborarea
Bugetului F.R.Karate

b) Stabilește anual, impreuna cu Directorii departamentelor din subordine,
obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 și 36 de luni

c)  Monitorizeaza  trimestrial/semestrial/anual  gradul  de  realizare  a
obiectivelor.

d)  Identifica  și  atrage  resursele  necesare  pentru  implementarea
obiectivelor  stabilite  de  Comitetul  Director  F.R.Karate  și  Adunarea  Generala
F.R.Karate

e) Reprezinta F.R.Karate in relașiile protocolare cu furnizorii, clientii și alte
organisme / organizatii cu impact real/potential asupra FRK

f) Asigura o buna imagine publica a F.R.Karate pe piata
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g)  Participa  la  intalniri  cu  furnizori,  clienti,  organisme  financiare  și
institutii guvernamentale din tara și din strainatate

h)  Stabilește  obiectivele  managerilor  din  subordine,  termenele-limita și
modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor

i)  Asigura  un  climat  de  comunicare  și  incurajare  a  initiativei  care  sa
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite

j) Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine
k)  Stabilește  posibile  cai  de colaborare  și  decide  asupra parteneriatelor

strategice
I) Dezvolta relatii pozitive cu membrii F.R.Karate in vederea motivarii și a

creșterii gradului de implicare in activitatea F.R.Karate.
7. Director Sportiv F .R.Karate
Directorul  Sportiv  iși  desfașoara  activitatea  in  baza  Regulamentului de

Organizare și Functionare al F.R.Karate.
8. Director Tehnic de Stil
Federatia Romana de Karate poate avea mai multi Directori Tehnici de Stil

care  impreuna  cu  Vicepreședintele  F.R.Karate  cu  atributii  referitoare  la
activitatea  de  Karate-Do,  stabilesc  strategiile  de  dezvoltare  ale  stilurilor  de
karate, cat și pastrarea valorilor traditionale specifice Karate-Do.

9. Președintele Comisiei Nationale de Stil
Președintele  Comisiei  Nationale  de  Stil  iși  desfașoara  activitatea  in

conformitate  cu  dispozitiile  prevazute  in  Regulamentul  de  Organizare  al
F.R.Karate  și  raspunde  de  organizarea  activitatii  in  stilurile  de  karate
componente ale Federatiei.

CAPITOLUL X
DEPARTAMENTE, COMISII SI COLEGII CENTRALE

Art.35. Departamentul de Management F.R.Karate
Este condus de Directorul General și are urmatoare componenta:
l.Compartiment Marketing
2.Compartiment Comunicare și PR
3.Compartiment Presa
4.Compartiment de Imagine
Departamentul  de Management F.R.Karate functioneaza  și  iși  desfașoara

activitatea  pe  baza  unui  Regulamentul  propriu  aprobat  de  Comitetul  Director
F.R.Karate.

Componenta nominala a Departamentului de Management este aprobata
de Comitetul Director al F.R.Karate.

In  cadrul  Federatiei  Romane  de  Karate  pot  functiona  și  alte  comisii  și
colegii  centrale,  ca organisme de lucru specializate,  inclusiv comisii care au ca
scop  implementarea  programelor  și  proiectelor  referitoare  la  accesarea
fondurilor UE, necesare desfașurarii activitatii sportive de karate.

Art.36.  Colegiul  National  al  Antrenorilor  este  format  din  5 membrii,
dupa cum urmeaza:

l.Președinte
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2.Membru (Vicepreședinte Karate WKF)
3.Membru (Vicepreședinte Karate-Do)
4.Membru
5.Membru
Colegiul National al Antrenorilor functioneaza și iși desfașoara activitatea

pe baza unui Regulamentului propriu aprobat de Comitetul Director F.R.Karate.
Componenta nominala a Colegiului National al Antrenorilor este aprobata

de Comitetul Director al F.R.Karate.
Art.37. Comisia Centrala a Arbitrilor este formata din 5 membrii, dupa

cum urmeaza:
l.Președinte
2.Membru (Vicepreședinte Karate WKF)
3 .Membru (Vicepreședinte Karate-Do)
4.Membru
5.Membru
Comisia  Centrala  a  Arbitrilor  funqioneaza  pe  baza  unui  regulament

propriu aprobat de Comitetul Director F.R.Karate.
Componenta nominala.  a Comisiei Centrale a Arbitrilor este aprobata de

Comitetul Director al F.R.Karate.
Art.38. Comisia CentraHi de Organizare Competitii  este formata din 5

membrii, dupa cum urmeaza:
1. Președinte
2. Membru (Vicepreședinte Karate WKF)
3. Membru (Vicepreședinte Karate-Do)
4. Membru
5. Membru
Comisia  Centrala  de  Organizare  Competitii  funqioneaza  pe  baza  unui

regulament propriu aprobat de Comitetul Director F.R.Karate.
Componenta nominala a Comisiei Centrale de Organizare Competitii este

aprobata de Comitetul Director al F.R.Karate.
Art.39.In cadrul Comisiilor Nationale de Stil fac parte cluburile afiliate la

Federatia Romana de Karate, care iși desfașoara activitatea in stilurile prevazute
in Statutul acestei Federatii Sportive Nationale.

Comisiile Nationale se organizeaza cu minim 10 cluburi sportive, pe baza
liberului consimtamant al acestora, conform afilierii internationale pentru stilul
respectiv,  și  iși  vor  desfașura  activitatea  potrivit  dispozitiilor  cuprinse  in
Regulamentul  propriu  de  Organizare  și  functionare,  aprobat  de  Comitetul
Director.

Art.40.Comisia  de  Disciplina  și  Etica  Sportiva  este  formata  din 5
membrii, dupa cum urmeaza:

 l.Președinte
2.Membru (Vicepreședinte Karate WKF)
3. Membru (Vicepreședinte Karate-Do)
4. Membru
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5. Membru
Comisia  de  Disciplina  și  Etica  Sportiva  functioneaza  pe  baza  unui

regulament propriu aprobat de Comitetul Director F.R.Karate.
Componenta  nominala  a  Comisiei  de  Disciplina  și  Etica  Sportiva  este a

probata de Comitetul Director al F.R.Karate.
Art.41. Comisia de Apel este un organism de lucru specializat cu caracter

permanent al FRK care functioneaza in baza propriului regulament aprobat de
catre Comitetul Director si format din 4 membrii

l.Președinte
2.Membru
3.Membru
4.Secretar
Președintele Comisiei de Apel este ales pentru o perioada de 4 ani de catre

Adunarea Generala a Federatiei  Romane de Karate,  din randul persoanelor cu
pregatire juridica.

Ceilalti  membrii  ai  comisiei  sunt  propuși  de  Președintele  ales al acestui
organism de lucru și aprobati de catre Comitetul Director. 

Comisia de Apel este un organism de lucru al F.R.Karate care solutioneaza
toate apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de Comisia de
Disciplina și Etica Sportiva și de Comisia AntiDoping.

Președintele și Membrii Comisiei de Apel nu pot fi membrii ai Comitetului
Director, Comisiilor  și  Colegiilor F.R.Karate sau sa aiba calitatea de Membrii in
cadrul structurilor sportive afiliate la F.R.Karate.

Președintele  Comisiei de Apel are obligatia ca in termen de 15 zile de la
alegerea  sa  in  functie  sa  prezinte  Comitetului  Director  propunerile  pentru
membrii comisiei.

Toate  atributiile  Comisiei  de  Apel  sunt  cuprinse  in  Regulamentul  de
Organizare și Functionare al Comisiei de Apel F.R.Karate.

Art.42.Consiliul  Consultativ  al  Gradelor  Superioare  din  Karate
(CCGSK) este compus din totalitatea practicantilor posesori al Gradului minim de
6 DAN și minim 30 de ani de practica in karate.

CCGSK  este  un  organism  de  lucru  care  reglementeaza  și  coordoneaza
practicarea  stilurilor  de  karate  pastrand  nealterate  valorile  traditionale  ale
Karate-Do.

CCGSK are urmatoarele atributii:
a)elaboreaza  norme  și  propuneri  pe  linia  practicarii  Karate-Do  și  le

inainteaza Comitetului Director F.R.Karate in vederea aprobarii și implementarii
lor;

b  )emite  avize  și  verifica  dosarele  celor  care  indeplinesc  conditiile  de
obtinere a Licentei de Examinator Grade F.R.Karate. 

Art.43. Comisia de Securitate  și  Protocol  este formata din 5 membrii,
dupa cum urmeaza:

1. Președinte
2. Membru (Vicepreședinte Karate WKF)
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3. Membru (Vicepreședinte Karate-Do)
4. Membru
5. Membru
Comisia de  Securitate  și  Protocol functioneaza pe baza unui regulament

propriu aprobat de Comitetul Director F.R.Karate.
Componenta nominala a Comisiei de Securitate  și  Protocol este aprobata

de Comitetul Director al F.R.Karate.

CAPITOLUL XI
ORGANE DE CONTROL

Art. 44. Organele de control al activitatii F.R.K sunt urmatoarele:
44.1.Ministerul Tineretului și Sportului pentru activitatea tehnico-tactica a

activitatii  specifice  a  Federatiei  Romane  de  Karate,  precum  și  a  activitatii
financiare,  privind  subventiile  primite  pe  programe  sau  pentru  posturile
subventionate de la buget.

Pentru veniturile proprii realizate de F.R.K., organele de control sunt cele
stabilite de legislatia de specialitate.

44.2.Anual,  activitatea  financiara  a  Federatiei  Romane  de  Karate  este
controlata de o Comisie de Cenzori, alcatuita dintr-un numar de 3 persoane, care
va  intocmi  un  proces-verbal  in  care  sunt  specificate  eventualele  nereguli  in
activitatea financiar-organizatorica a Federatiei.

44.3.Membrii  Comisiei  de  Cenzori  nu  pot  face  parte  din  organele  de
conducere, din Comitetul Director, din comisiile și colegiile F.R.K. 

44.4. Atributiile Comisiei de Cenzori sunt urmatoarele:
a)  verifica  modul  de  administrare  a  patrimoniului  F.R.K  și  intocmește

rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale a F.R.K.
b)  poate  participa  la  ședintele  Comitetului  Director  sau  la  ședintele

Comitetului Executiv, fara drept de vot;
c)  indeplinește  orice  alta  atributie  prevazuta  in  statut  sau  stabilita  de

Adunarea Generala a F.R.Karate.

CAPITOLUL XII
ASOCIATIILE JUDETENE DE KARATE

Art.  45.  Asociatiile  judetene  de  karate  și  a  Municipiului  București,  pe
ramura de sport,  sunt organizatii  nonprofit,  cu personalitate juridica de drept
privat,  conform legislatiei  in  vigoare,  avand ca  scop organizarea  activitatii  de
karate ( competitii, stagii, etc.) la nivel teritorial.

45.1.Asociatiile judetene de karate  și  a Muncipiului  București,  pe ramura
de sport, sunt constituite din sectiile cluburilor sportive care actioneaza in aria
lor de competenta.

45.2.Pentru fiecare judet se va constitui o singura Asociatie Judeteana de
Karate,  la  care  se  vor  afilia  toate  structurile  sportive  din  stilurile  de  karate
componente ale Federatiei Romane de Karate.
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45.3.Asociatiile judetene de karate și a Municipiului București, pe ramura
de  sport,  iși  desfașoara  activitatea,  tinand  cont  de  calendarul  national  și
international  al  Federatiei  Romane  de  Karate,  cu  respectarea  Statutului
Federatiei  Romane  de  Karate,  precum  și  a  Regulamentelor  date  in  aplicarea
acestuia.

CAPITOLUL XIII
MIJLOACE MATERIALE SI FINANCIARE

Art.46.Pentru  asigurarea  conditiilor  tehnico-materiale  necesare,
F.R.Karate poate detine in proprietate, inchiriate sau in folosinta, baze sportive,
terenuri,  instalatii,  cantine,  restaurante,  spatii  de cazare,  precum  și  alte dotari
necesare desfașurarii activitatii sportive de karate.

46.1.  Fondurile  financiare  ale  Federatiei  pot  proveni  din  urmatoarele
surse:

a)subventii  de  la  bugetul  public,  acordate  de  Ministerul  Tineretului  și
Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, alte ministere;

b )venituri proprii:
-incasari  din  contracte  de  sponsorizare,  reclama  și  publicitate sportiva

incheiate cu parteneri romani sau straini, in conditiile legii;
- incasari din manifestatii sportive, prestari de servicii, drepturi TV;
- chirii baze sportive;
- cotizatii și taxe;
-incasari din transferarea sportivilor și tehnicienilor proprii la alte cluburi

sau asociatii din tara sau strainatate;
-vanzarea unor lucrari de specialitate sau a unor materiale de publicitate

sportiva;
-  donatii  și  contributii  in  bani  sau  in  natura  de  la  persoane  fizice  sau

juridice, romane sau straine;
-alte surse, in conditiile legii.
46.2.Fondurile  in  lei  sau  valuta  ale  F.R.Karate  se  pastreaza  in  conturi

bancare proprii, conform legislatiei in vigoare; folosirea mijloacelor materiale și a
fondurilor  se  va  face  corespunzator  hotararilor  Adunarii  Generale  și  ale
Comitetului Director, cu respectarea legislatiei financiare.

46.3.  Controlul  folosirii  legale  a  fondurilor  financiare  va  fi  efectuat  de
compartimentele de specialitate din cadrul MTS.  și  ale altor organisme abilitate
de lege, in functie de natura provenientei.

CAPITOLUL XIV
RECOMPENSE SI SANCTIUNI

Art.47.1.Pentru efortul depus și rezultate deosebite obtinute in competitii
interne  și  internaponale, tehnicienii  și  sportivii loturilor naționale, cluburilor  și
asociatiilor judetene afiliate la F.R.Karate pot fi recompensati in conformitate cu
normele elaborate de Ministerul Tineretului ș i Sportului.

Federatia Romana de Karate poate acorda:
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-titlul de Membru de Onoare;
-titlul de Președinte de Onoare;
-distinctii, trofee, prime și premii.
La  propunerile  F.R.Karate,  Ministerul  Tineretului  și  Sportului  poate

acorda:
-titlul de maestru al sportului;
-titlul de maestru emerit al sportului;
-titlul de antrenor emerit.
Criteriile  de  acordare  a  acestor  titluri  sunt  prevazute  in  Normele  de

clasificare sportiva din F.R.Karate.
47.2.Abaterile  membrilor  F.R.Karate,  ale  persoanelor  oficiale  și  ale

celorlati  factori  cu atribuții  in  acest  domeniu,  de la Statutul,  Regulamentele  și
Normele Federatiei, vor fi analizate și sancșionate in conformitate cu prevederile
Regulamentului de Disciplina și Etica Sportiva, aprobat de Comitetul Director.

Competenta  analizarii  faptelor  care  constituie  abateri  disciplinare  și
aplicarii sanctiunilor revine:

-Comisiei de Disciplina și Etica Sportiva a Federatiei Romane de Karate - in
prima instanta;

-Comisiei  de  Apel,  pentru  apelurile  declarate  impotriva  hotararilor
pronuntate in prima instanta de Comisia de Disciplina și Etica Sportiva;

-Comisiei  Naponale  de  Disciplina  Sportiva  pentru  recursurile formulate
impotriva hotararilor definitive pronuntate de Comisia de Apel, in conditiile și cu
respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare;

-instantele de judecata de drept comun, dupa epuizarea cailor prevazute in
jurisdictia sportiva.

47.3.Sanctiunile  disciplinare  care  pot  fi  aplicate  membrilor Federatiei,
oficialilor și sportivilor sunt urmatoarele:

a)Pentru structurile sportive afiliate:
-avertismentul;
-penalizarea baneasca (amenda);
-suspendarea  temporara  din  activitatea  competitionala  interna  și/sau
internationala;
-ridicarea temporara a dreptului de organizare de competitii;
-excluderea (pierderea calitatii de membru).

b )Pentru sportivi, antrenori, oficiali ai Federatiei:
-avertismentul;
-penalizarea baneasca (amenda);
-suspendarea  temporara  din  activitatea  competitionala  interna  și/sau
internationala;
- excluderea din activitatea sportiva.

Faptele pentru care se aplica sanctiuni membrilor Federatiei, sportivilor,
antrenorilor, precum  și  persoanelor oficiale implicate in activitatea  sportiva  de
karate,  tipurile  de  sanctiuni  și  procedurile  de  solutionare  a  faptelor  care

23



constituie abateri disciplinare sunt cele prevazute in Regulamentul Disciplinar al
F.R. Karate.

CAPITOLUL XV
PREVENIREA VIOLENTEI șI LUPTA IMPOTRIVA DOPAJULUI

Art.48.Activitatea  sportiva  in  karate  are  la  baza  principiile  morale  ale
sporturilor traditionale japoneze, in acest sens trebuie asigurat un climat civilizat
de fair-play in toate locurile unde se desfașoara actiunile F.R.Karate.

In  acest  sens  se  va  tine  cant  de  reglementarile  Comisiei  Nationale  de
Actiune Impotriva Violentei in Sport, de Codul Etic al F.R.Karate și de legislatia in
vigoare.

Art.49.In privinta  luptei  anti-doping,  F.R.Karate  va  aplica  masurile
solicitate de Agentia Nationala Anti-Doping și de federatiile internationale la care
este afiliata F.R.Karate in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL XVI
DIZOLVAREA

Art.50.F.R.Karate  poate  fi  dizolvata  in  conformitate  cu  dispozitiile
Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii, aprobata cu
modifidiri  și  completari  ulterioare,  precum  și  potrivit prevederilor cuprinse in
Legea Educatiei Fizice și Sportului nr. 69/2000.

Dupa  dizolvare,  lichidarea  patrimoniului  F.R.Karate  se  va  face  in
conformitate  cu  dispozitiile  Ordonantei  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la
asociatii și fundatii, aprobata cu modificari și completari ulterioare, precum și cu
prevederile Legii Educatiei Fizice și Sportului nr. 69/2000.

Odata  cu  hotararea  de  dizolvare  se  va  lua  o  decizie  privind  folosirea
patrimoniului conform legislatiei in vigoare. 

CAPITOLUL XVII
DISPOZITII FINALE

Art.  51.In  desfașurarea  activitatii  sale  F.R.Karate  colaboreaza  cu
Ministerul  Tineretului  și  Sportului,  avand  obligatia  de  a  comunica  orice
modificare a Actului constitutiv și a Statutului.

Art.52.Ministerul  Tineretului  și  Sportului  exercita  supravegherea  și
controlul tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor Legii educatiei fizice
și sportului nr. 69/2000.

Art.53.Supravegherea și controlul Ministerului Tineretului și Sportului, nu
poate substitui controlul propriu instituit de F.R.Karate.

Art.54.Prezentul  statut  nu  poate  fi  modificat  sau  completat  decat  cu
aprobarea Adunarii Generale a F.R.Karate și cu avizul MTS.

Prezentul Statut adoptat de adunarea generala in anul 2014 si  autentificat cu
nr.101/25.02.2014  de  notar  public  Pigulea  Ana  Clara  Bianca,  a  fost  actualizat cu
dispozitiile  cuprinse  in  Actul  aditional  autentificat  cu  nr.1240/16.03.2017  de  notar
public  Ianachievici  Andra  Mihaela  si  in  Actul  aditional  autentificat  cu
nr.1554/20.03.2019 de notar public Prajanu Ioan-Claudiu.
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