
REGULAMENTUL  
DE AFILIERE ŞI FUZIUNI  

KARTING 
 
 

 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING (FRK) emite prezentul Regulament de  
Afiliere şi Fuziuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, educaţiei fizice 

şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Sportiv 

Internaţional (CSI) al Federaţiei Internaţionale a Automobilului şi al Comisiei 

Internaţionale Karting-FIA, Actului Constitutiv, Statutului şi regulamentelor 

Federaţiei Române de Karting. 
 

Întreaga activitate de karting din România se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi ale Actului Constitutiv 

şi Statutului FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING (FRK). 
 

În conformitate cu Art.13, alin.4 şi Art.24, alin2, pct.b ale LEGII 69/2000 şi cu  
Statutul FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING (FRK), Regulamentul de Afiliere şi 

Fuziuni este obligatoriu, atât pentru membri afiliaţi, cât şi pentru membri lor 

(concurenţi, piloţi, mecanici, şefi de structuri sportive), pentru arbitri, organizatori 

de concursuri, orice persoană implicată în kartingul sportiv. 
 

AFILIERE 
 

Art.1.- Afilierea la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING (FRK) ca deţinător al 

“Puterii Sportive pentru Karting în România” este o condiţie obligatorie pentru a  
putea participa la orice fel de manifestare sportivă de karting. 
 

Art.2.- Prin afiliere orice club sportiv, persoană juridică recunoscută de 

Ministerul Tineretului și Sportului, precum şi orice secţie de kating a unei asociaţii 

sau club sportiv multidisciplinar, acceptă şi recunoaşte autoritatea sportivă a 

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING (FRK) şi, în mod obligatoriu acceptă şi respectă 

toate regulamentele, hotărârile şi dispoziţiile acesteia. 
 

Art.3.- La FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING (FRK) se pot afilia structuri 
sportive constituite în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi a OG 
nr. 26/2000, care sunt posesoare de CIS.  

3.1.- Pot fi membri neafiliati ai Federatiei Romane de Karting fundatii si/sau 

persoane fizice cu cetatenie romana sau straina care indeplinesc conditiile impuse 

de Codul Sportiv International FIA. 
 

Art.4.- Cererea de afiliere însoţită de taxele aferente, conform “Normelor 

Financiare ale F.R.K.”, precum şi documentele de înfiinţare se prezintă la F.R.K.  
pentru avizare. 
 

Art.5.- Statutul structurii sportive trebuie să cuprindă următorul text: 

"Structura sportivă se afiliază la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING (FRK) pe care o 

recunoaşte ca singura Autoritate Sportivă Naţională din România pentru karting şi 

se obligă să respecte în totalitate regulamentele, normele şi dispoziţiile acesteia. 

Orice schimbare ulterioară a actului constituitv şi a statutului se va face numai cu 

respectarea Regulamentului de aplicare a Legii69/2000 . 



Art.6.- După constituirea structurii sportive şi obţinerea Certificatului de 

Identitate Sportivă (CIS) şi a Codului de Inregistrare Fiscală (CIF) se depun actele 

necesare pentru afilierea la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING (FRK), astfel: 
 

Afilierea unui club sportiv şi/sau a unei asociaţii judeţene şi a municipiului 

Bucuresti pe ramuri de sport se face pe baza de cerere tip emisă de FRK. 
 

Cererea conţine, sub sancţiunea nulităţii: 
a) numărul de identificare; 
b) certificatul de identitate sportiva - numarul şi data emiterii;  
c) denumirea structurii sportive; 

d) sediul - judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail; 
e) organele de conducere şi de administrare;  
f) sigla şi culorile clubului; 
g) data, semnătura şi ştampila. 
 

La cerere se anexeaza următoarele înscrisuri doveditoare: 
a) Copii autentificate ale Actului Constitutiv şi Statutului structurii sportive;
b) Copie a hotărârii/încheierii judecătoreşti de acordare a personalităţii 
juridice;
c) Copie legalizată a Certificatului de Înscriere în Registrul Naţional al 
Persoanelor Juridice, aflat la judecătoria sediului social al structurii sportive;
d) Copie legalizată a Certificatului de Identitate Sportivă (CIS);
e) Copie a dovezii de sediu (act de proprietate, contract de închiriere sau de 
comodat);
f) Copie a dovezii patrimoniului;
g) Copie a chitanţei de plată a taxei de afiliere şi de viză anuală;
h) Copie a Certificatului de Înregistrare Fiscală (CIF), emis de ANAF.
 

Art.7.- Afilierea unei structuri sportive este avizată provizoriu de către Consiliul 

Federal, în şedinţa următoare depunerii dosarului complet de afiliere, moment din 

care structura respectivă şi piloţii săi vor avea dreptul să participe la manifestările 

sportive de karting. 
 

Art.8.- Structurii sportive afiliate provizoriu i se va emite o adeverinţă de  
afiliere. 
 

Art.9.- Afilierea definitivă va fi aprobată în prima şedinţă a Adunării Generale a 

F.R.K., moment din care va avea şi drept de vot. 
 

Art.10.- Structurii sportive afiliate definitiv i se va emite un Certificat de 

afiliere. 
 

Art.11.- Structurile sportive afiliate definitiv vor fi înscrise în Registrul Sportiv 

al F.R.K., atribuindu-se un număr de înregistrare. 
 

Art.12.- În cazul respingerii afilierii de către Consiliul Federal sau Adunarea 

Generală, structurii sportive i se va înapoia dosarul cu documentele depuse, 80% 

din taxele depuse şi un document semnat şi parafat cu motivarea respingerii 

respective. 
 

Art.13.- Afilierea poate avea loc în tot timpul anului calendaristic. 



Art.14.- Structura sportivă va prezenta anual, odată cu cererea de viză anuală 

sau de afiliere un tabel cu sportivii legitimaţi, cu semnătura de accept a acestora 
 
sau a reprezentantului legal, în cazul sportivilor minori. 
 

Art.15.- Anual, reprezentantul legal al structurii sportive afiliate va face plata  

cotizaţiei anuale şi a licenţelor pentru concurenţi, piloţii şi mecanici, echipă. 
 

SCHIMBAREA DENUMIRII 
 

Art.16.- Orice schimbare în documentele de identificare a structurii sportive, pe 
baza cărora a obţinut Certificatul de Afiliere la FRK, va fi adusă la cunoştinţa 

Secretariatului FRK, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data 
adoptării acesteia în organele de conducere al respectivei structuri. 
 

Art.17.- Schimbarea datelor de identificare a structurii sportive afiliate se face 

numai în condiţiile legii. 
 

Art.18.- Schimbarea denumirii devine operaţională numai după depunerea 

noului Certificat de Identitate Sportivă. 
 

FUZIUNEA 
 

Art.18.- Două sau mai multe structuri sportive cu activitate de karting, afiliate 

la F.R.K., pot fuziona în condiţiile legii. 
 

Art.19.- Structura nou creată va depune la F.R.K. documentaţia completă de  
afiliere a noii structuri rezultate, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la 

data obţinerii CIS-ului noii structuri. 
 

Art.20.- Afilierea sau dupa caz fuziunea se poate perfecta pe parcursul 

întregului an calendaristic. 
 

DEZAFILIEREA ŞI SUSPENDAREA 
 

Art.25.- Calitatea de membru afiliat la Federaţia Română de Karting încetează 

în următoarele situații: 

a) dizolvarea F.R.K.; 

b) dizolvarea şi lichidarea structurii sportive, sau desfiinţarea secţiei de karting 

din cadrul respectivei structuri sportive; 

c) decizia unilaterală de retragere din F.R.K.; 

d) excluderea, la propunerea Consiliului Federal, ca urmare a stabilirii acestei 

sancţiuni disciplinare prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, din cauza 

încălcării Statutului şi regulamentelor F.R.K. sau a legislaţiei din domeniu; 

e) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă de către organul Administrației 

Publice Centrale de Specialitate şi în consecinţă, radierea sa din Registrul 

Sportiv.  

f) neachitarea obligaţiilor financiare (inclusiv cotizația anuală) faţă de FRK pe o 

perioadă mai mare de doi ani; 

g) În cazul în care structura sportivă este inactivă pe o perioadă de 3 ani 

consecutivi; 

 



Art.26.- Procesul-verbal privind dezafilierea în caz de retragere sau dizolvare 

se depune la F.R.K. pentru a lua la cunoştinţă şi a opera modificările ce se impun 

pentru scoaterea din Registrul Sportiv. 
 

Art.27.- Excluderea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală 

a F.R.K. la propunerea Comisiei de disciplină. 
 

Art.28.- Revocarea recunoaşterii este un act administrativ prin care Ministerul 

Tineretului și Sportului anulează recunoaşterea emisă anterior şi se aplică în 

următoarele situaţii:  
28.1.- Scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, 

contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale; 

28.2.- Structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decît cel 

pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat; 
28.3.- Deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor 

constitutive şi ale legii; 

28.4.- Alte cazuri, în condiţiile legii; 
 

Art.29.- Revocarea recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive operează 

de drept în cazul dizolvării şi lichidării acesteia. 
 

Art.30.- Actul administrativ de revocare a recunoaşterii funcţionării unei 

structuri sportive se comunică de către Ministerul Tineretului și Sportului instanţei 

judecătoreşti din circumscripţia în care îşi are sediul respectiva structură sportivă, 

precum şi Ministerului Justiţiei, după caz. 
 

Art.31. – Suspendarea din activitate a unei structuri sportive poate fi decisă, 

pentru o perioadă determinată, de către Adunarea Generală, la recomandarea 

Comisiei de Disciplină. Pe perioada suspendării, licenţele membrilor legitimaţi ai 

respectivei structuri, sunt suspendate şi pe cale de consecinţă şi dreptul de 

participare la competiţii interne şi internaţionale al respectivilor membri. 
 

Art.32. – Pe perioada suspendării, se revocă şi reprezentarea respectivei 

structuri în Adunarea Generală şi pe cale de consecinţă şi dreptul de vot al acesteia. 
 

Art.33.- Taxele de afiliere, fuziune, etc, sunt în conformitate cu Normele 

financiare ale Federaţiei Române de karting. 
 


