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REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

AL 

FEDERAŢIEI  ROMÂNE  DE KARTING 

 

I.-  DISPOZIŢII   GENERALE 

 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING (FRK) emite prezentul Regulament de Organizare 

şi Funcţionare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, educaţiei fizice şi sportului, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 551/2004 din 30/11/2004 privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă, ale Regulamentului de 

procedură al Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă, ale Codului Sportiv Internaţional 

(CSI) al Federaţiei Internaţionale a Automobilului şi al Comisiei Internaţionale Karting-FIA, 

Prescripţiilor Generale Aplicabile Concursurilor Internaţionale, Campionatelor, Cupelor, 

Trofeelor de Karting CIK-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 Statutul FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING (FRK), 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) 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 karting şi conţine 

modal ităţi  de punere  în aplicare a prevederilor Actului Constitutiv şi Statutului FRK, 

Regulamentelor Sportive şi Tehnice de organizare şi desfăşurare a activităţii sportive de 

karting, Regulamentului Disciplinar, Regulamentul de Transferare a sportivilor, 

Regulamentului pentru Eliberarea Licenţelor, Regulamentului pentru Organizatorii de 

Competiţii, Caietului de Sarcini pentru organizarea competiţiilor, Normelor  financiare, 

Normativelor şi Instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor financiare şi materiale pentru 

activitatea sportivă de karting. 

 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING (FRK) reglementează şi coordonează, sportiv, tehnic, 

disciplinar, Campionatul Naţional de Karting Viteză pe Circuit (CNKVC), Campionatul 

Naţional de Karting Anduranţă, Concursurile tip Cupă şi Trofeu, conform calendarului sportiv 

anual. 

 

Art.1.-(1)- În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING este o structură sportivă de interes naţional, 

persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, neguvernamentală, apolitică şi fără 

scop patrimonial. 

(2)- FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING este singura federaţie naţională de profil autorizată 

să organizeze, să controleze şi să conducă activitatea sportivă de karting pe teritoriul 

României. 

 

Art.2.- FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING este organizată şi funcţionează potrivit 

dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, în baza Hotărârii Tribunalului 

COVASNA, pronunţată în şedinţa publică din ......., a Autorizaţiei de funcţionare nr. 

.............. şi a Certificatului de Identitate Sportivă nr. ........... eliberate de AGENŢIA 

NAŢIONALĂ PENTRU SPORT şi TINERET şi în conformitate cu prevederile Statutului 

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING, adoptat de Adunarea Generală de constituire a 

federaţiei, din data de 16 noiembrie 2009 şi a prezentului regulament. 

 

Art.3.- Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) detaliază 

sistemul de organizare, funcţionare, conducere şi control al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE 

KARTING, stabilind atribuţii, responsabilităţi, competenţe şi relaţiile de lucru, precum şi alte 

elemente necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii federaţiei şi organismelor sale 

de lucru, a personalului salariat şi voluntar, în vederea realizării scopului şi obiectivelor 

prevăzute în Actul Constitutiv şi Statutul FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING. 
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Art.4.-(1)- În temeiul prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi 

Funcţionare, va fi întocmită fişa postului pentru fiecare salariat care se regăseşte în statul 

de funcţii al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING, aprobat de Consiliul Federal.  

(2)- Pe baza fişei postului, periodic se va analiza şi evalua activitatea fiecărui salariat al 

federaţiei, urmărindu-se îndeosebi modul de îndeplinire a atribuţiilor specifice postului pe 

care este încadrat, rezultatele obţinute şi aportul său la îndeplinirea obiectivelor FEDERAŢIEI 

ROMÂNE DE KARTING. 

 

II.- ORGANELE DE CONDUCERE ALE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

 

Art.5.- Organele de conducere şi control ale Federaţiei Române de  Karting, conform 

statutului, sunt următoarele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- ADUNAREA GENERALĂ, 

- CONSILIUL FEDERAL, 

- COMISIA DE CENZORI. 

 

Art.6.- ADUNAREA GENERALĂ 

(1)- ADUNAREA GENERALĂ, alcătuită din totalitatea membrilor săi, este organul legislativ 

şi de conducere al Federaţiei Române de Karting şi, în consecinţă, autoritatea supremă a 

federaţiei, în conformitate cu art. 21, alin.1 din statut. 

(2)- Norma de reprezentare la ADUNAREA GENERALĂ este de un vot pentru fiecare 

structură sportivă afiliată definitiv la FRK, la care se adaugă un vot suplimentar acelor 

membri care au piloţi clasaţi în sezonul anterior cel puţin în jumătate de etape din 

campionatele naţionale organizate de către FRK, astfel: 

 1-2 piloţi …………………………. 1 vot 

 3-4 piloţi …………………………. 2 voturi 

 5-6 piloţi …………………………. 3 voturi 

 7-8 piloţi …………………………. 4 voturi 

 9+  piloţi  …………………….…  5 voturi 

dar nu mai mult de 6 voturi în total. 

(3)- Un membru afiliat definitiv va primi un mandat scris din partea structurii sportive din 

care face parte prin care este împuternicit să voteze cu numărul de voturi care îi revin 

acesteia ca urmare a aplicării prevederilor art. 6, al. 2.  

(4)- Fiecare membru afiliat plăteşte o cotizaţie anuală, care va trebui achitată integral până 

la data de 31 martie a anului în curs, ori în termen de 30 zile de la data comunicării 

admiterii ca nou membru, după caz. 

(5)- Structura sportivă care solicită admiterea ca membru afiliat al FRK, odată cu 

depunerea documentelor de afiliere va achita şi taxa de afiliere respectivă. 

(6)- Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia pe anul în curs până la data de 31 

martie, este automat suspendat de către Consiliul Federal, fapt ce conduce la interdicţia 

dreptului de participare la campionatele naţionale, cupe sau trofee şi implicit a dreptului de 

reprezentare în organele FRK. 

(7)- Un membru afiliat care nu-şi achită obligaţiile financiare, eventual sume restante, îşi 

pierde dreptul de a vota şi de a fi ales în organele de coducere ale FRK. 

(8)- După achitarea întegrală a cotizaţiei restante, membrul afiliat suspendat în condiţiile 

art. 6, al. (5) şi (6) îşi reintră în drepturile sale. 

(9).- Adunarea Generală a federaţiei poate fi: 

- ordinară; 

- de alegeri; 

- extraordinară. 

 

Art.7.- ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 

 

7.1.- ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING se desfăşoară 

anual şi are următoarele competenţe: 

(1)- analizează activitatea desfăşurată şi aprobă rapoartele de activitate prezentate de 

Consiliul federal; 
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(2)- analizează şi aprobă execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, 

raportul Comisiei de cenzori, pe anul precedent, precum şi proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul următor; 

(3)- stabileşte şi aprobă strategia şi obiectivele generale ale federaţiei, programele pe 

termen mediu şi lung, precum şi planurile anuale de activitate; 

(4)- aprobă, dacă este cazul, modificarea Actului Constitutiv şi Statutului federaţiei; 

(5)- alege şi revocă preşedintele, vicepreşedinţii şi membri Consiliului Federal, ai Comisiei 

de Cenzori şi ai Comisiei de Apel; 

(6)- aprobă, la propunerea Consiliului federal, sistemul competiţional naţional;  

(7)- aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al FRK, Regulamentul Disciplinar şi 

eventualele propuneri de modificare ale acestora; 

(8)- hotărăşte cu privire la propunerile Consiliului Federal privind afilierea definitivă a 

structurilor sportive; 

 (9)- aprobă propunerile Consiliului Federal cu privire la membri de onoare, ori, după caz, la 

preşedinte de onoare al FRK; 

(10)- hotărăşte asupra eventualelor excluderi de membri afiliaţi; 

(11)- hotărăşte asupra extinderii sau restrângerii activităţii sportive în funcţie de solicitările 

membrilor săi sau a situaţiei activităţii sportive; 

(12)- are dreptul de control permanent asupra Consiliului Federal şi a Comisiei de Cenzori; 

(13)- hotărăşte aderarea sau retragerea, după caz, la/din organizaţii naţionale şi/sau 

internaţionale; 

(14)- hotărăşte dizolvarea şi lichidarea federaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase 

după lichidare, în condiţiile dispoziţiilor legale în materie;  

(15)- orice alte atribuţii date prin lege sau reieşite din prevederile statutului FRK.  

 

7.2.- ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ se desfăşoară anual şi este convocată de Consiliul 

Federal cu 30 zile înaintea datei de desfăşurare, când se comunică membrilor, data, ora, 

locul şi ordinea de zi a acesteia. Convocarea se face pe bază de convocator scris, prin 

scrisoare sau mail cu confirmare de primire.  

(1)- Validarea reprezentaţilor cu drept de vot se face înaintea începerii adunării, pe baza 

mandatului scris care atestă calitatea de delegat la adunarea generală ordinară din partea 

unui membru afiliat (structură sportivă afiliată definitiv în adunarea generală ordinară 

precedentă).  

(2)- Reprezentanţii structurilor sportive afíliate temporar, care sunt incluse pe ordinea de zi 

pentru afilierea definitivă, au calitatea de invitaţi la adunarea generală ordinară şi un au 

drept de vot. 

(3)- Adunarea generală ordinară este statutar constituită şi poate delibera în mod valabil în 

prezenta a 2/3 din membri afiliaţi definitiv, cu drept de vot, ai  federaţiei.  

(4)- Hotărârile Adunării generale ordinare se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai 

federaţiei (jumătate plus unu), cu excepţia celor pentru care statutul sau prezentul 

regulament prevede alt cvorum. 

(5)- Cu 20 zile înaintea adunării generale ordinare materialele propuse pe ordinea de zi 

sunt puse la dispoziţia membrilor. 

(6)- Cu 10 zile înaintea adunării generale ordinare membri federaţiei pot înainta propuneri 

pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Propunerile vor fi analizate de Consiliul 

Federal în exerciţiu şi vor fi supuse aprobării Adunării Generale. 

(7)- În situaţia în care cvorumul prevăzut la art. 9, al. (2) nu se întruneşte, se va convoca o 

nouă Adunare Generală Ordinară în termen de 14 zile, care se va putea desfăşura şi va 

putea delibera valabil, indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, cu condiţia 

ca aceasta să fie adusă la cunoştiinţa membrilor prin una din procedurile prevăzute la art. 9, 

al. (1), din prezentul regulament. 

(8)- Adunările generale ordinare care au pe ordinea de zi modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi a statutului sau dizolvarea şi lichidarea federaţiei se desfăşoară după 

procedurile prevăzute pentru adunările generale de alegeri (art.10, din prezentul 

regulament). 

(9)- Ordinea de zi a adunării generale ordinare va include cel puţin următoarele puncte: 

a) raportul de activitate al Consiliului Federal de la ultima Adunare Generală; 

b) prezentarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil şi a 

raportului Comisiei de Cenzori; 
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c) planul anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

următor; 

d) măsuri organizatorice; 

e) diverse. 

 

Art.8.- ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI 

(1)- ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI are loc odată la 2 ani şi se convoacă de către 

Consiliul Federal cu 30 zile înainte de data desfăşurării, când se comunică membrilor data, 

ora, locul şi ordinea  de zi a acesteia. Convocarea se face pe bază de convocator scris, prin 

scrisoare sau e-mail cu confirmare de primire. 

(2)- Adunarea generală de alegeri este statutar constituită şi poate delibera în mod valabil 

în prezenta a 2/3 din membri afiliaţi definitiv, cu drept de vot, ai  federaţiei.  

(3)- Cu minim 20 zile înaintea Adunării Generale de Alegeri se pun la dispoziţia 

participanţilor materiale propuse pentru analiză pe ordinea de zi. 

(4)- Cu minim 10 zile înaintea Adunării Generale de Alegeri membri afiliaţi vor trimite la 

federaţie observaţii şi propuneri privind materialele din ordinea de zi, precum şi propuneri 

nominale de candidaţi pentru preşedintele şi vicepreşedinţii FRK, membri noului Consiliu 

Federal, ai Comisiei de Cenzori şi Comisiei de Apel, precum şi preşedinţii comisiilor de 

specialitate ale federaţiei. Nominalizările vor fi însoţite de confirmarea acceptării scrise şi 

semnate de către cei propuşi, de curriculum vitae şi argumentarea candidaturilor respective. 

(5)- Cu cel puţin 10 zile înaintea datei Adunării Generale de Alegeri şi în condiţiile al. (3) îşi 

pot depune candidatura individuală şi persoane care corespund condiţiilor stabilite de 

statutul Federaţiei Române de Karting şi prezentului regulament, care doresc să ocupe o 

funcţie aleasă în cadrul federaţiei. 

(6)- Cu cel puţin 5 zile înaintea datei Adunării Generale de Alegeri secretariatul FRK va face 

publică lista candidaturilor propuse pentru noile organisme (Consiliu Federal, Comisia de 

Cenzori, Comisia de Apel, preşedinţii comisiilor de specialitate ale FRK). 

(7)- În cadrul Adunării Generale de Alegeri nu se acceptă depunerea de candidaturi. 

(8)- Candidatura pentru funcţiile alese nu este limitată; o persoană poate candida pentru 

oricare dintre funcţiile alese prevăzute în statut şi prezentul regulament. 

(9)- Validarea reprezentaţilor cu drept de vot se face înaintea începerii adunării, pe baza 

mandatului scris care atestă calitatea de delegat la adunarea generală de alegeri din partea 

unui membru afiliat (structură sportivă afiliată definitiv în adunarea generală ordinară 

precedentă). 

 (10)- Hotărârile Adunării generale de alegeri se iau cu votul majorităţii (jumătate plus 

unu) membrilor prezenţi ai federaţiei, cu excepţia celor pentru care statutul şi prezentul 

regulament prevăd alt cvorum. 

O persoană poate exercita dreptul la vot în numele unei singure structuri sportive; votul 

prin corespondenţă sau prin procură nu este admis. 

(11)- În situaţia în care cvorumul prevăzut la al. (1) nu se întruneşte, se va convoca o 

nouă Adunare Generală de Alegeri în termen de maximum 14 zile, care se va desfăşura şi 

va putea delibera în condiţiile prezenţei majorităţii (jumătate plus unu) membrilor federaţiei 

cu drept de vot, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţa membrilor prin una din 

procedurile prevăzute la art.10, alin.(1). 

(12)- Dacă nici în această situaţie nu se întruneşte cvorumul prevăzut la al. (4), se va 

convoca o nouă Adunare Generală de Alegeri în termen de maximum 7 zile, situaţie în care 

se va desfăşura şi va delibera în mod valabil indiferent de numărul membrilor cu drept de 

vot prezenţi, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţa membrilor prin una din 

procedurile prevăzute la art. 10, al.(1). 

 

Art.9.- ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 

(1)- ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ poate fi convocată astfel: 

a) în urma cererii scrise a 50%+1 a membrilor Federaţiei cu afiliere definitiva; 

b) în urma solicitarii Presedintelui sau a Consiliului Federal 

c) ca urmare a unei „Moţiuni de neîncredere” în activitatea Preşedintelui sau a Consiliului 

Federal, semnată de cel puţin 50%+1 din membrii Federaţiei cu afiliere definitiva cu drept 

de vot si înaintată Preşedintelui; 

d)  la solicitarea organului Administraţiei Publice Centrale, în condiţiile legii 69/2000; 
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e) dacă se impune modificarea Actului constitutiv şi/sau a Statutului, sau sunt necesare 

hotărâri care ţin numai de competenţa Adunării Generale; 

f)  în alte cazuri, prevăzute de lege; 

(2) Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maxim 15 zile calen-

daristice de la data convocării acesteia. Ordinea de zi va fi comunicată membrilor prin scrie-

soare recomandată sau poştă electronică, cu confirmare de primire. 

(3) Adunarea Generală Extraordinară este statutar constituită doar în prezenţa a cel puţin 

2/3 a membrilor  Federatiei cu afiliere definitiva, cu drept de vot. Votul prin corespondenţă 

nu este admis. În cazul absenţei, ce trebuie motivată, votul se poate efectua şi prin procură 

notarială. 

(4) În cazul Adunărilor Generale Extraordinare care au pe ordinea de zi modificări ale 

Actului Constitutiv şi/sau Statutului, textul modificărilor propuse va fi transmis în scris 

membrilor Federaţiei cu drept de vot, cu minim 10 zile calendaristice înaintea datei de 

desfăşurare a şedinţei. 

(5) În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (3) nu se întruneşte, în termen de 7 zile 

calendaristice se va convoca o nouă Adunare Generală Extraordinară care se va putea 

desfăşura şi va putea delibera valabil indiferent de numărul membrilor afiliati definitiv cu 

drept de vot prezenţi. 

 

Art.10.- În cazul Adunărilor Generale (Ordinare, de Alegeri, Extraordinare) care au 

pe ordinea de zi modificări ale actului constitutiv şi statutului FRK, textul modificărilor 

propuse va fi transmis în scris membrilor cu drept de vot cu minimum 10 zile înaintea datei 

de desfăşurare a adunării. 

 

Art.11.- Hotărâri ale Adunării Generale (Ordinare, de Alegeri, Extraordinare) 

(1)- Hotărârile luate de Adunarea Generală (Ordinare, de Alegeri, Extraordinare), în limitele 

prevederilor statutului, prezentului regulament şi ale legii, sunt obligatorii pentru toţi 

membri afiliaţi definitiv sau provizoriu la FRK,  atât cei prezenţi cât şi cei care nu au luat 

parte la adunare sau au votat împotrivă;  

(2)- Hotărârile sunt redactate, semnate şi difuzate (în format pdf) membrilor de către 

executivul federaţiei în termen de 5 zile de la data desfăşurării Adunării Generale. 

(3)- Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau prevederilor statutului, pot fi atacate în 

justiţie de către oricare dintre membri afiliaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală 

sau au votat împotrivă şi au cerut să se înregistreze acesta în procesul–verbal al şedinţei. 

Atacarea hotărârii trebuie făcută în termen de máximum 15 zile de la data când au luat 

cunoştinţă despre hotărâre sau de la data la care a avut loc şedinţa, după caz. 

(4)- Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces–verbal de şedinţă în care 

se consemnează ordinea de zi, numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, modul de 

desfăşurare, organele de lucru alese ale adunării, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile 

luate, precizându-se procedura de vot şi numărul de voturi pentru, contra sau abţineri, 

pentru fiecare propunere supusă la vot. Procesul-verbal va fi semnat de către persoanele 

desemnate să-l întocmească, verificat şi semnat de către preşedintele adunării sau de 

secretarul general, contrasemnat de minimum 3 membri prezenţi la adunare.  

(5)- Dosarul cu documentele Adunărilor Generale vor fi arhivate şi păstrate la sediul 

federaţiei, cu drept de consultare de către toţi membrii federaţiei. Alte persoane care doresc 

să consulte documentele adunării se vor adresa cu o cerere scrisă preşedintelui Federaţiei 

Române de Karting în care vor expune motivele solicitării.  

(6)- Dosarul Adunării Generale va cuprinde: 

a) Raportul Consiliului Federal, 

b) Raportul Comisiei de cenzori,  

c) Execuţia BVC, pe anul în curs, 

d) Proiectul BVC pe anul următor,  

e) Programul de activităţi şi obiective, calendarul sportiv naţional, pe anul următor, 

f) Propunerile de îmbunătăţire a activităţii federale; 

g) Modificările actului constitutiv sau/şi a statutului, după caz, consemnându-se clar 

modificările respective, 

h) Lista nominală a membrilor prezenţi la adunare,  

i) Lista invitaţilor, 
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j) Tabelele nominale cu membri aleşi în Consiliul Federal, Comisia de Cenzori, Comisia de 

Apel, precum şi preşedinţii comisiilor de specialitate ale federaţiei,  

k) Procesul-verbal al adunării. 

l) Înregistrarea audio, eventual video, a Adunării Generale, dacă plenul acesteia hotărăşte 

acest lucru. 

 

Art.12.-(1)- Adunarea Generală este condusă de un prezidiu ales în şedinţă al 

cărui preşedinte este preşedintele FRK sau înlocuitorul acestuia, desemnat pentru respectiva 

adunare.  

(2)- Membrul afiliat/delegatul care, într-o problemă supusă hotărârii Adunării Generale, 

este interesat personal sau prin soţul/soţia său/sa, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele 

în linie colaterală sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la 

deliberare şi nici la vot. 

(3)- De regulă, hotărârile în Adunarea Generală se iau prin vot deschis. 

(4)- Face excepţie de la prevederile alin. (3) alegerea organelor federaţiei (preşedinte, 

vicepreşedinţă, membri Consiliul Federal, ai Comisiei de Cenzori şi ai Comisiei de Apel), care 

se va face prin vot secret sau atunci când, pentru o anumită problemă Adunarea Generală, 

decide modul în care se va vota. 

(5)- În cazul Adunărilor Generale care au pe ordinea de zi propuneri pentru modificarea 

statutului, hotărârile se adoptă prin votul secret al majorităţii (jumătate plus unu) 

membrilor cu drept de vot ai federaţiei. 

(6)- Adunarea Generală este împuternicită să adopte hotărâri în orice problemă a Federaţiei 

Române de Karting. 

 

Art.13.- CONSILIUL FEDERAL 

(1)- CONSILIUL FEDERAL este organul de conducere executivă al Federaţiei Române de 

Karting şi conduce întreaga activitate sportivă de karting, între două adunări generale. 

(2)- Atribuţiile Consiliului Federal sunt cele prevăzute la art. 31, din Statutul Federaţiei 

Române de Karting, completate cu cele din prezentul regulament. 

(3)- Consiliul Federal urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.  

(4)- Consiliul Federal poate lua decizii în toate problemele care îi sunt delegate de Adunarea 

Generală. 

(5) Consiliul FEDERAL este format dintr-un număr de 11 membri, aleşi în cadrul Adunării 

Generale de Alegeri. Membri Consiliului Federal îndeplinesc următoarele funcţii: 

a) preşedinte, 

b) secretar general, 

c) membri. 

Membrilor Consiliul Federal li se stabilesc responsabilităţi pe fiecare domeniu de 

activitate. 

(6)- Numărul membrilor primului Consiliului Federal, menţionat în actul constitutiv, poate fi 

modificat în cadrul primei Adunări Generale de Alegeri, dacă activitatea şi obiectivele 

federaţiei impun aceasta. 

(7)- Competenţa de aprobare a numărului membrilor şi funcţiilor Consiliului Federal revine 

Adunării Generale de Alegeri, la propunerea Consiliului Federal în exerciţiu. 

(8)- Secretarul General al Federaţiei Române de Karting este funcţie numită în condiţiile 

legii, de către Consiliul Federal şi nu este supus procedurilor alegerii. 

(9)- Secretarul General numit în condiţiile alineatului precedent face parte de drept din 

Consiliul Federal, cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate. 

(10)- Consiliul Federal este alcătuit şi din persoane din afara membrilor federaţiei. 

(11)- CONSILIUL FEDERAL se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă odată pe lună sau 

ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de patru ori pe an. 

(12)- Convocarea Consiliului Federal se face, în scris, sau prin E-mail de către preşedinte 

ori înlocuitorul acestuia sau din iniţiativa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu 

cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.  

(13)- Convocarea va cuprinde: 

a) data, ora,   

b) locul desfăşurării,  

c) ordinea de zi a şedinţei, menţionându-se explicit subiectele care urmează să fie analizate 

şi aprobate.  
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(14)- Textele integrale ale materialelor incluse în ordinea de zi vor fi transmise pentru 

studiu membrilor Consiliul Federal, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării respectivei 

şedinţe. 

(15)- Consiliul Federal este statutar constituit în prezenţa a 2/3 din numărul total de 

membri ai acestuia. 

(16)- Şedinţa Consiliului Federal este condusă de preşedintele federaţiei, secretarul general 

sau o persoană înlocuitoare desemnată prin votul membrilor prezenţi. 

(17)- Consiliul Federal deliberează şi hotărăşte, în mod valabil, cu majoritatea simplă 

(jumătate plus unu) a voturilor membrilor săi prezenţi la şedinţă. În caz de egalitate, decide 

votul preşedintelui, în sensul că atunci când numărul de voturi „pentru” este egal cu 

numărul de voturi „contra”, decide numărul de voturi în care se află şi cel al preşedintelui. 

(18)- Deliberările şi hotărârile Consiliului Federal se consemnează în procese–verbale într-

un registru cu file numerotate, care se inventariază şi se păstrează ca document oficial al 

federaţiei. 

(19)- Procesele–verbale sunt semnate de persoana care le întocmeşte si de preşedinte sau 

înlocuitorul acestuia, care răspund de veridicitatea celor consemnate. 

(20)- Dosarul şedinţei Consiliului Federal va cuprinde, în mod obligatoriu, toate 

documentele care cuprind materialele incluse pe ordinea de zi, analizate şi supuse la vot. 

(21)- Fiecare membru al Consiliului Federal are dreptul la un singur vot. 

(22)- Votul exprimat prin corespondenţă sau împuternicire (procură/delegare) nu este 

admis/permis. 

(23)- Membri Consiliului Federal nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se hotărăşte 

asupra unui litigiu în care sunt interesate cluburile pe care le reprezintă şi vor trebui să 

părăsească şedinţa pe timpul analizei, deliberării şi votării asupra cauzei respective. 

(24)- Hotărârile Consiliului Federal intră în vigoare la data stabilită de acesta. 

(25)- Hotărârile Consiliului Federal se redactează în maximum 3 zile lucratoare de la data 

şedinţei respective, se semnează de către preşedintele şi secretarul general ai FRK şi se 

transmit tuturor celor interesaţi (preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general, membri 

Consiliului Federal, membrilor afiliaţi definitiv şi provizoriu), în termen de maximum 24 de 

ore de la redactare.  

(26)- Un comunicat cu probleme de interes general din activitatea sportivă de karting care 

au fost cuprinse în hotărârea Consiliului Federal va fi publicat pe site-ul FRK. 

(27)- Hotărârile Consiliului Federal, contrare legii sau prevederilor prezentului statut pot fi 

atacate în justiţie în condiţiile prevăzute în OG nr. 26/2000, art. 23. 

(28)- Şedinţele Consiliului Federal pot fi deschise, numai cu aprobarea majorităţii 

membrilor prezenţi. 

(29)- Membri Consiliului Federal care nu participă într-un an la cel puţin jumătate plus unu 

din numărul şedinţelor desfăşurate pierd această calitate, urmând ca la prima Adunare 

Generală, Consiliul Federal să facă propuneri de înlocuire a acestora. 

 

Art.14.- Consiliul Federal, în competenţele sale, conduce şi are responsabilitatea 

activităţii federaţiei între două Adunări Generale, având următoarele atribuţii principale: 

a) prezintă Adunării generale raportul pentru perioada precedentă, execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectele programelor federaţiei, sistemul 

competiţional, a calendarului sportiv naţional şi a proiectului bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul următor; 

b) prezintă aprobării Adunării Generale modificările propuse pentru Actul Constitutiv, Statut, 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Disciplinar ale FRK, după 

consultarea tuturor membrilor afiliaţi; 

c) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, a planurilor şi programelor 

de activitate, precum şi respectarea de către toţi membri a prevederilor statutului, 

regulamentelor şi a altor dispoziţii legale privind activitatea sportivă specifică; 

d) aprobă afilierea provizorie a structurilor sportive, schimbărilor de denumire şi le supune 

ratificării Adunării Generale; 

e) aprobă regulamente, instrucţiuni şi norme necesare pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţii sportive de karting, care nu sunt de competenţa Adunării Generale; 

f) aprobă calendarul sportiv naţional pe anul următor; 
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g) aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama federaţiei (contracte de 

reprezentare, de prestări servicii, de vânzare-cumpărare, de sponsorizare, de închiriere a 

unor spaţii imobiliare, piste de concurs, karturi şi alte asemenea); 

h) aprobă organigrama federaţiei şi politica de personal necesar activităţilor sportive de 

karting şi îndeplinirii obiectivelor asumate; 

i) dispune modurile de organizare a concursurilor de karting şi aprobă omologarea 

rezultatelor finale ale campioantelor naţionale de karting; 

j) supune, anual, spre ratificare Adunării Generale cuantumul taxelor, cotizaţiilor, 

contribuţiilor, indemnizaţiilor pentru arbitraj şi penalităţilor aplicabile în activitatea sportivă 

de karting; 

k) aprobă componenţa comisiilor centrale de specialitate ale federaţiei, precum şi 

regulamentele de organizare şi funcţionare şi de procedură ale acestora; 

l) organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii sportive de karting, precum şi al 

structurilor afiliate, în limita competenţelor legale; 

m) hotărăşte convocarea Adunării Generale, aprobă ordinea de zi şi materialele care 

urmează a fi prezentate; 

n) propune Adunării Generale acordarea unor titluri onorifice; 

o) aprobă participarea la concursurile internaţionale de karting; 

p) hotărăşte colaborarea cu structuri ale educaţiei fizice şi sportului, precum şi cu alte 

organizaţii în vederea desfăşurării şi dezvoltării activităţii din domeniul de competenţă; 

q) aprobă norme financiare proprii, altele decât cele ce sunt de competenţa Adunării 

Generale; 

r) aprobă programele de dezvoltare ale bazei materiale; 

s) hotărăşte sau, după caz, propune în condiţiile prevederilor statutului şi a prezentului 

regulament, înfiinţarea de entităţi economice şi alte activităţi care să conducă la dezvoltarea 

activităţii federaţiei şi atingerea scopului şi obiectivelor acesteia; 

ş) decide orice măsuri menite să asigure buna desfăşurare a activităţii FRK, în condiţiile 

respectării prevederilor statutului, a prezentului regulament şi a altor regulamente ale 

federaţiei şi a legislaţiei în vigoare; 

t) acordă indemnizaţii, recompense şi premii în bani membrilor Comisiei de Cenzori, 

Comisiei de Apel, comisiilor centrale de specialitate, precum şi altor persoane care se 

remarcă prin rezultate deosebite în activitatea sportivă de karting; 

ţ) acreditează şcolile de pilotaj sportiv pentru karting ce pregătesc viitorii sportivi în vederea 

obţinerii licenţei şi a perfecţionării în pilotarea kartului; 

u) aprobă evaluarea făcută de specialiştii din Comisia Tehnică a FRK cu privire la categoriile 

pistelor de concurs şi stabileşte, în funcţie de aceasta, nivelul de omologare ale acestora, 

precum şi concursurile ce se pot desfăşura pe pistele respective; 

v) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, reieşite din statutul 

federaţiei, prezentul regulament sau dispoziţiile legii. 

 

 

Art.15.-(1)- Alegerile pentru Consiliul Federal se desfăşoară pe funcţii, candidaţii 

fiind declaraţi aleşi, după cum urmează: 

(2)- Preşedinţii de comisii, dacă întrunesc majoritatea simplă (jumătate plus unu) a 

voturilor membrilor/delegaţilor prezenţi. 

(3)- În situaţia în care după desfăşurarea primului tur de scrutin pentru aceste funcţii nici 

un candidat nu a obţinut majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi se va organiza 

un al doilea tur de scrutin cu primii n+1 candidaţi ( unde „n” este numărul de locuri eligibile 

neocupate) clasaţi în ordinea numărului de voturi după primul tur. 

(4)- Dacă nici după al doilea tur de scrutin nu se realizează majoritatea voturilor membrilor 

prezenţi se va organiza un al treilea tur de  scrutin, cu cei n+1 candidaţi în care va fi 

declarat ales candidatul (ţii) care obţine/obţin numărul cel mai mare de voturi. 

(5)- Membri Consiliului Federal vor fi aleşi, pentru funcţiile acestuia, în conformitate cu 

procedura pentru preşedinte.   

(6)- În cazuri temeinic motivate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la 

Adunarea Generală. 

(7)- Dacă între două Adunări Generale de Alegeri, Consiliul Federal se descompletează din 

diferite motive, se va proceda la organizarea de alegeri parţiale pentru locurile devenite 



 
 FRK – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 2012           pag. 9 din 28 

 

vacante la Adunarea Generală care urmează, în condiţiile statutului, prezentului regulament. 

şi al legii.  

(8)- Nu pot fi membri ai Consiliului Federal persoanele care au suferit condamnări penale şi 

fac incompatibilă exercitarea funcţiei sau sunt în perioada de efectuare a unei sancţiuni 

disciplinare hotărâtă de către Federaţia Română de Karting sau structura sportivă din care 

face parte. 

 

Art.16.- BIROUL OPERATIV  

(1)- BIROUL OPERATIV este organul de administrare şi gestionare al Federaţiei Române de 

Karting cu atribuţii de punerea în aplicare a măsurilor şi a hotărârilor adoptate şi asigurare a 

desfăşurării activităţii curente între două şedinţe ale Consiliului Federal. 

(2)- BIROUL OPERATIV este format din (3 persoane) preşedinte, secretarul general şi 

persoana cu competenţe delegate privind activitatea financiară a federaţiei. În exercitarea 

atribuţiilor sale preşedintele poate delega competenţe. 

(3)- Numărul şi componenţa BIROULUI OPERATIV pot fi modificate prin hotărârea 

Consiliului Federal. 

(4)- BIROUL OPERATIV se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

preşedintelui sau a secretarului general, după caz. În întruniri se prezintă informări, se 

analizează şi se iau decizii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Federal şi 

Adunării Generale, pentru rezolvarea problemelor curente ale activităţii şi se stabilesc 

responsabilităţi pentru soluţionarea acestora. 

(5)- BIROUL OPERATIV este statutar constituit numai în prezenţa tuturor membrilor săi. 

(6)- Deciziile BIROULUI OPERATIV se adoptă cu majoritate absolută a voturilor membrilor 

săi (două voturi „pentru” sau „împotrivă”, după caz, dintre cele trei voturi exprimate de 

membri săi). 

(7)- Deciziile BIROULUI OPERATIV vor fi aplicate la termenele stabilite şi vor fi supuse 

ratificării Consiliului Federal, în prima sa şedinţă. 

(8)- Preşedintele şi secretarul general reprezintă şi angajează Federaţia Română de Karting 

în relaţiile cu terţii, în limitele competenţelor delegate de către Consiliul Federal ori, după 

caz, de către Adunarea Generală, în condiţiile legii. 

(9)- În situaţii excepţionale preşedintele, împreună cu secretarul general, pot lua orice 

decizie pe care o consideră necesară pentru protejarea intereselor FRK, dar numai după 

consultarea, prin telefon, fax sau e-mail a membrilor Birolui Federal. 

(10)- Deciziile BIROULUI OPERATIV se consemnează în procesul-verbal întocmit la fiecare 

şedinţă. Procesul-verbal va fi semnat de cel desemnat să-l întocmească şi de către toţi 

membri BIROULUI OPERATIV. 

(11)- Deciziile adoptate de BIROULUI OPERATIV se semnează de către preşedintele FRK, se 

datează şi numerotează şi se transmit celor interesaţi, în termen de maximum 24 de ore de 

la data şedinţei. 

 

Art.17.- BIROULUI OPERATIV are următoarele atribuţii principale: 

a) decide în legătură cu soluţionarea problemelor care intervin în activitatea curentă a 

Federaţiei Române de Karting între şedinţele Consiliului Federal de natură tehnică, 

organizatorică, juridică, financiară şi materială; 

b) supraveghează şi coordonează activitatea comisiilor centrale ale FRK; 

c) elaborează în colaborare cu comisiile centrale proiecte de regulamente şi norme privind 

activitatea de karting şi le supune spre aprobare Consiliului Federal; 

d) întocmeşte în colaborare cu comisiile centrale proiecte de programe de activitate şi le 

prezintă Consiliului Federal; 

e) întocmeşte proiectul organigramei şi politicii de personal a federaţiei şi le prezintă 

Consiliului Federal; 

f) întocmeşte proiectele documentelor pe care Consiliul Federal le prezintă Adunării 

Generale; 

g) aprobă acte juridice şi contracte ale federaţiei, în limita competenţei stabilită prin 

prezentul regulament; 

h) decide convocarea de urgenţă a Consiliului Federal, atunci când situaţiile impun aceasta; 

i) întocmeşte proiectul de buget al federaţiei şi îl supune aprobării Consiliului Federal; 

j) aprobă angajarea de cheltuieli, în limitele mandatului acordat de Consiliul Federal; 



 
 FRK – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 2012           pag. 10 din 28 

 

k) alte atribuţii delegate de Consiliul Federal, cu respectarea prevederilor statutului, 

prezentului regulament şi a actelor normative cu incidenţă în materie. 

 

Art.18.- COMISIA DE CENZORI 

(1)- COMISIA DE CENZORI asigură controlul financiar intern, verifică modul de administrare 

şi gestiunare a fondurilor şi patrimoniului Federaţiei Române de Karting şi este formată din 

3 membri, dintre care majoritatea sunt din partea membrilor afiliaţi. 

(2)- Comisia de Cenzori este aleasă de Adunarea Generală şi are mandatul egal cu cel al 

Consiliului Federal.  

(3)- Preşedintele şi membrii Comisiei de Cenzori sunt aleşi de către Adunarea Generală. 

(4)- Comisia de Cenzori este subordonată Adunării Generale a federaţiei. 

(5)- Membri Consiliului Federal nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie 

contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. 

(6)- Comisia de Cenzori are următoarele competenţe: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Federaţiei Române de Karting; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

c) efectuează controlul asupra operaţiunilor care determină administrarea şi gestionarea 

patrimoniului federaţiei; 

d)  verifică modul în care sunt respectate dispoziţiile legale, precum şi prevederile 

statutului, regulamentelor şi normelor federaţiei în administrarea şi gestionarea 

patrimoniului federaţiei; 

e) solicită, pentru consultare, acte justificative, evidenţe financiar-contabile, situaţii şi alte 

documente  care au legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului, atât de la 

federaţie, cât şi de la terţi. 

f)  se consultă cu preşedintele şi cu ceilalţi împuterniciţi ai federaţiei, cu membri ai 

Consiliului Federal. 

g)  preşedintele Comisiei de Cenzori va sesiza preşedintele federaţiei, Consiliul Federal, în 

situaţiile care impun aplicarea unor măsuri urgente. Poate participa la şedinţele 

Consiliului Federal fără drept de vot; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, în prezentul regulament, stabilite de 

Adunarea Generală sau în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(7)- Comisia de Cenzori consemnează constatările în acte de control, care vor fi înscrise în 

„Registrul Comisie de Cenzori”. 

(8)- Comisia de Cenzori îşi elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare care se 

aprobă de Adunarea Generală. 

 

Art.19.- COMISIA DE APEL 

(1)- COMISIA DE APEL judecă apelurile introduse de membri FRK împotriva deciziilor şi 

hotărârilor pronunţate de comisiile de specialitate ale federaţiei, ale Consiliului Federal şi ale 

structurilor sportive. 

(2)- COMISIA DE APEL este aleasă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Federal, 

fiind formată din 3 persoane şi are mandatul egal cu al Consiliului Federal.  

(3)- Din Comisia de Apel fac parte persoane cu experienţă în karting şi conduită 

ireproşabilă (foşti sportivi, piloţi cu performanţe în concursuri) şi nu pot face parte 

reprezentanţii structurilor sportive sau ai organelor federaţiei. 

(4)- Comisia de Apel nu are în competenţă judecarea recursurilor asupra hotărârilor 

Adunării Generale. 

(5)- Hotărârile luate de către Comisia de Apel sunt definitive şi supuse executării. Acestea 

se redactează în maximum 3 zile lucratoare de la data şi ora aprobării lor, se semnează, se 

datează, se numerotează şi se transmit celor interesaţi în maximum 24 de ore de la 

redactare. 

(6)- Comisia de Apel elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, care se 

supune  avizării Consiliului Federal şi aprobării Adunării Generale.  

(7)- Comisia de Apel elaborează regulamentul de procedură pe care îl supune aprobării 

Consiliului Federal. 

 

III.- COMISIILE CENTRALE DE SPECIALITATE 
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Art.20.-(1)- COMISIILE CENTRALE, ca organisme de specialitate constituite pe 

domenii de activitate, sprijină activitatea Federaţiei Române de Karting.  

(2)- În cadrul Federaţiei Române de Karting, îşi desfăşura activitatea următoarele comisii: 

a) Comisia de Regulamente şi Competiţii (CRC); 

b) Comisia Tehnică, Omologări şi Piste (CTOP); 

c) Comisia Centrală de Arbitri (CCA);  

d) Comisia de Disciplină şi Litigii (CDL); 

e) Comisia Medicală (CM); 

f) Comisia de Dezvoltare pentru Copii, Juniori şi Sport Şcolar (CDJSS); 

g) Comisia pentru Marketing şi Publicitate (CMP); 

h) Comisia de Programe şi Loturi Reprezentative (CPLR); 

i) Comisia de Licenţe şi Registru Sportiv (CLRS).  

(3)- În funcţie de necesităţi, Consiliul Federal poate hotărî constituirea şi a altor comisii, ori, 

după caz, dizolvarea sau reorganizarea celor existente. 

(4)- Comisiile centrale prevăzute la art. 26. al. (2) sunt subordonate Consiliului Federal şi 

sunt formate din preşedinte şi membri.  

(5)- Preşedinţii comisiilor centrale sunt aleşi de Adunarea Generala. 

(6)- Preşedinţii comisiilor centrale propun, spre aprobare Consiliului Federal, componenţa 

nominală a acestora, care de regulă sunt formate din 3-5 membri. 

(7)- Atribuţiile şi competenţele comisiilor centrale sunt stabilite prin Regulamente de 

organizare şi funcţionare proprii, în conformitate cu prevederile statutului federaţiei şi a 

prezentului regulament, aprobate în Consiliul Federal.  

(8)- Regulamentele de Procedură ale comisiilor centrale de specialitate, pentru analiza 

cazurilor pe care le au în competenţă şi în baza cărora se iau decizii, sunt elaborate de  

comisiile respective şi avizate de Consiliul Federal. 

(9)- Şedinţele comisiilor centrale sunt statutar constituite în prezenţa a 3 persoane din 

totalul membrilor săi, în cazul celor formate din 5 membri şi 2 persoane, în cazul celor 

formate din 3 membri.  

(10)- Mandatul comisiilor centrale este egal cu cel al Consiliului Federal. 

(11)- În funcţie de specificul activităţii, comisiile centrale se întrunesc în şedinţe 

organizate săptămânal, lunar, trimestrial sau ori de câte ori este necesar. 

(12)- Convocarea comisiilor centrale se face de către preşedinţii acestora, ordinea de zi a 

fiecărei sedinţe fiind stabilită de către aceştia.  

(13)- Preşedintele sau secretarul general al Federaţiei Române de Karting poate convoca, 

ori de câte ori consideră necesar, şedinţa unei comisii centrale, comunicând aceasta, în 

prealabil, preşedintelui respectivei comisii. I se va comunica şi problemele ce trebuie 

discutate în şedinţa respectivă. 

(14)- Şedinţele comisiilor centrale vor fi conduse de preşedinţii acestora. În absenţa 

preşedintelui, sedinţa va fi condusă de unul dintre membri prezenţi, delegat de acesta. 

(15)- Deciziile comisiilor centrale sunt valabil adoptate cu majoritatea (jumătate plus unu) 

voturilor membrilor prezenţi exprimate în şedinţă. În caz de egalitate, votul preşedintelui 

comisiei este decisiv. 

(16)- Votul se exprimă deschis, într-una dintre variantele „pentru” sau „împotrivă”, nefiind 

admisă varianta „abţinere”. 

(17)- Membrii comisiilor centrale care au votat „împotrivă” la o hotărâre adoptată, trebuie 

să-şi motiveze poziţia, ca opinie diferită, aceasta fiind consemnată în procesul-verbal al 

sedinţei. 

(18)- Şedinţa fiecărei comisii centrale este consemnată în registrul de procese-verbale. 

(19)- Deciziile comisiilor centrale ale federaţiei se redactează, se semnează de toţi membri 

comisiei respective, se datează, se numerotează şi se transmit celor interesaţi, în termen de 

maximum 24 de ore de la data desfăşurării şedinţei în care s-a adoptat. 

(20)- După caz, pentru soluţionarea unor cauze, părţile sunt obligate să achite taxa 

procedurală, conform normelor financiare ale Federaţiei Române de Karting. 

(21)- Şedinţele comisiilor centrale pot fi publice numai cu aprobarea majorităţii membrilor 

prezenţi. 

 

Art.21.- COMISIA DE REGULAMENTE ŞI COMPETIŢII (CRC) 

(1)- COMISIA DE REGULAMENTE ŞI COMPETIŢII (CRC) este formată din 3-5 persoane: 

preşedinte, 2-4 membri. 
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(2)- Preşedintele Comisiei de Regulamente şi Competiţii este ales de Adunarea Generală de 

Alegeri. 

(3)- Componenţa Comisiei de Regulamente şi Competiţii este aprobată de Consiliul Federal, 

la propunerea preşedintelui acesteia. 

(4)- Comisia de Regulamente şi Competiţii (CRC) elaborează regulamentele de desfăşurare 

a campionatelor naţionale de karting, ţinând seama de regulamentele Federaţiei 

Internaţionale a Automobilului (FIA) şi CIK-FIA, aprobă regulamentele particulare ale 

concursurilor din Campionatul Naţional de Karting – Viteză pe Circuit (CNKVC), Campionatul 

Naţional de Karting – Viteză pe Coastă (CNKVCo), Campionatul Naţional de Karting – 

Anduranţă, Concursurilor de tip Cupă şi Trofeu, întocmeşte clasamentele intermediare şi 

finale. 

(5)- Comisia de Regulamente şi Competiţii veghează la aplicarea şi respectarea regulamen-

telor FRK şi a celor particulare ale fiecărui concurs de karting, sancţionează abaterile 

prevăzute în regulamentele Federaţiei Române de Karting şi soluţionează reclamaţiile depuse 

împotriva sancţiunilor aplicate de Colegiul Comisarilor Sportivi. 

(6)- Comisia de Regulamente şi Competiţii se sesizează din oficiu, dacă constată încălcări 

ale regulamentelor. 

(7)- Comisia de Regulamente şi Competiţii poate avea în componenţa sa subcomisii de 

specialitate pentru fiecare fel de competiţie ce se organizează de către Federaţia Română de 

karting: 

a) Subcomisia de Viteză pe Circuit, 

b) Subcomisia de Viteză în Coastă, 

c) Subcomisia de Anduranţă, 

d) Subcomisia pentru Sport Şcolar. 

(8)- Comisia de Regulamente şi Competiţii, la propunerea subcomisiilor de specialitate, 

analizează, verifică şi omologhează rezultate fiecărei etape a campionatelor naţionale de 

karting la cel mult 2 zile de la terminarea competiţiilor şi dispune publicarea imediată a 

acestora, de regulă în ziua de marţi după amiază.  

(9)- La sfârşitul anului competiţional, întocmeşte clasamentele finale, propune acordarea 

titlurilor de campion naţional şi le supune ratificării Consiliului Federal. 

(10)- Comisia de Regulamente şi Competiţii elaborează Regulamentul de organizare şi 

funcţionare pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 

 

Art.22.- COMISIA TEHNICĂ, OMOLOGĂRI ŞI PISTE (CTOP) 

(1)- COMISIA TEHNICĂ, OMOLOGĂRI ŞI PISTE (CTOP) este formată din 3-7 persoane: 

preşedinte, 2-6 membri. 

(2)- Preşedintele Comisiei Tehnice, Omologări şi Piste este ales in Adunarea Generală de 

alegeri. 

(3)- Componenţa Comisiei Tehnice, Omologări şi Piste este aprobată de Consiliul Federal, la 

propunerea preşedintelui acesteia. 

(4)- Comisia Tehnică, Omologări şi Piste studiază reglementările tehnice ale Federaţiei 

Internaţionale a Automobilului FIA şi CIK-FIA, le analizează şi le adaptează condiţiilor 

specifice kartingului din România;  

(5)- Comisia Tehnică, Omologări şi Piste deleagă comisari tehnici la fiecare concurs pentru 

controlul respectării condiţiilor tehnice ale karturilor din concurs; 

(6)- Comisia Tehnică, Omologări şi Piste studiază starea pistelor de karting existente şi le 

omologhează pentru concursurile din CNKVC şi CNKA; 

(7)- Comisia Tehnică, Omologări şi Piste studiază traseele de viteză în coastă şi le 

omologhează pentru desfăşurarea concursurilor de viteză în coastă pentru Campionatul 

Naţional de Karting – Viteză în Coastă (CNKVCo); 

(8)- Comisia Tehnică, Omologări şi Piste elaborează Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al acesteia pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 

 

Art.23.- COMISIA CENTRALĂ DE ARBITRI (CCA) 

(1)- COMISIA CENTRALĂ DE ARBITRI (CCA) este organul de conducere al Colegiului 

Naţional de Arbitri (CNA) şi este formată din 3-5 persoane presedinte 2-4 membri.  

(2)- COLEGIUL NAŢIONAL DE ARBITRI este constituit din totalitatea arbitrilor FRK, 

organizaţi în colegii judeţene de arbitri. 

(3)- Preşedintele este ales în Adunarea Generală de Alegeri. 
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(4)- Componenţa Comisiei Centrale de Arbitri este aprobată de Consiliul Federal, la 

propunerea preşedintelui acesteia. 

(5)- Comisia Centrală de Arbitri organizează, coordonează şi controlează activitatea 

colegiilor judeţene (municipale) de arbitri;  

(6)- Comisia Centrală de Arbitri ţine evidenţa arbitrilor pe colegii judeţene (municipale) şi 

clasifică arbitrii în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Colegiului Naţional de Arbitri; 

(7)- Comisia Centrală de Arbitri efectuează delegările arbitrilor şi întocmeşte statele de 

plată, cu avizul secretarului general. 

(8)- Elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune 

aprobării Consiliului Federal. 

 

Art.24.- COMISIA DE DISCIPLINĂ ŞI LITIGII (CDL) 

(1)- COMISIA DE DISCIPLINĂ SI LITIGII (CDL) este formată din 3 persoane: preşedinte şi 

2 membri.  

(2)- Preşedintele Comisiei de Disciplină şi Litigii este ales în Adunarea Generală de alegeri. 

(3)- Componenţa Comisiei de Disciplină si Litigii este aprobată de Consiuliul Federal, la 

propunerea preşedintelui acesteia. 

(4)- Comisia de Disciplină şi Litigii veghează la aplicarea şi respectarea regulamentelor 

sportive ale FRK, sancţionează abaterile prevăzute în Regulamentul Disciplinar şi soluţionează 

reclamaţiile depuse împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate de Colegiul Comisarilor 

Sportivi, Comisiile centrale de specialitate sau alte structuri sportive judeţene (municipale) 

de karting. 

(5)- Comisia de Disciplină si Litigii se sesizează din oficiu, dacă constată manifestări 

necorespunzătoare din partea structurilor sportive, piloţilor, arbitrilor, organizatorilor, şefilor 

de sctructuri sportive afiliate, etc. 

(6)- Elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune 

aprobării Consiliului Federal.  

 

Art.25.- COMISIA MEDICALĂ (CM) 

(1)- COMISIA MEDICALĂ (CM) este formată din 3 persoane: preşedinte si doi membri. 

(2)- Preşedintele Comisiei Medicale (CM) este ales în Adunarea Generală de Alegeri. 

(3)- Componenţa Comisiei Medicale este aprobată de Consiliul Federal, la propunerea 

preşedintelui acesteia. 

(4)- Comisia Medicală urmăreşte aplicarea normelor medico-sportive prevăzute în 

regulamentele FIA, CIK-FIA şi legislaţia română în materie, cu privire la controlul şi 

asistenţa medicală a sportivilor practicanti ai kartingului;  

(5)- Comisia Medicală întocmeşte programe vizând controlul medical şi antidoping al 

piloţilor în timpul şi la sfârşitul concursurilor; 

(6)- Comisia Medicală deleagă Medicul la concursuri care trebuie să fie un medic sau 

paramedic cu drept de liberă practică pe teritoriul României, specializat în tratamentul de 

urgenţă al accidentelor rutiere,  precum şi în resuscitarea cardiorespiratorie. 

(7)- Este obligatorie prezenţa a încă doi asistenţi medicali cu calificare asemănătoare celei a 
Medicului de Concurs. 

(8)- Comisia Medicală se va asigura ca la fiecare concurs să fie prezente două ambulanţe 

dintre care una dotată cu aparatura pentru resuscitare cardiorespiratorie şi cu personalul 

necesar.   

(9)- Elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune 

aprobării Consiliului Federal. 

 

Art.26.- COMISIA DE DEZVOLTARE PENTRU COPII, JUNIORI ŞI SPORT 

ŞCOLAR (CDCJSS) 

(1)- COMISIA DE DEZVOLTARE PENTRU COPII, JUNIORI ŞI SPORT ŞCOLAR (CDCJSS) este 

formată din 3 persoane: preşedinte şi doi membri. 

(2)- Preşedintele Comisiei de Dezvoltare pentru Copii, Juniori şi Sport Şcolar este ales în 

Adunarea Generală de Alegeri. 

(3)- Componenţa Comisiei de Dezvoltare pentru Copii, Juniori şi Sport Şcolar este aprobată 

de Consiliul Federal, la propunerea preşedintelui acesteia. 
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(4)- Comisia de Dezvoltare pentru Copii, Juniori şi Sport Şcolar urmăreşte dezvoltarea 

kartingului în mediul şcolar, prin aplicarea normelor sportive prevăzute în regulamentele 

FIA, CIK-FIA şi legislaţia română în materie la sportivii elevi practicanţi ai kartingului;  

(5)- Comisia de Dezvoltare pentru Copii, Juniori şi Sport Şcolar întocmeşte programe vizând 

controlul cercurilor si al sportivilor din unitatile de invatamint cu activitate de karting; 

(6)- Elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune 

aprobării Consiliului Federal. 

 

Art.27.- COMISIA PENTRU MARKETING ŞI PUBLICITATE (CMP) 

(1)- COMISIA PENTRU MARKETING ŞI PUBLICITATE (CMP) este formată din 3 persoane: 

preşedinte si doi membri. 

(2)- Preşedintele Comisiei este este ales in Adunarea Generala de alegeri. 

(3)- Componenţa Comisiei este aprobată de Consiliul Federal, la propunerea preşedintelui 

acesteia. 

(4)- Comisia pentru marketing şi publicitate urmăreşte atragerea sponsorilor şi a altor 

entităţi interesate în dezvoltarea acestui sport. 

(5)- Comisia asigură legătura funcţională cu principalele mijloace de informare – cotidiane 

de sport, ziare centrale, posturi de radio şi televiziune; întocmeşte materialele care se 

difuzează în presă; organizează conferinţele de presă ale Federaţiei Române de Karting. 

(6)- Comisia pentru marketing şi publicitate elaborează Regulamentul propriu de organizare 

şi funcţionare, pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 

 

Art.28.- COMISIA DE PROGRAME ŞI LOTURI REPREZENTATIVE (CPLR) 

(1)- COMISIA DE PROGRAME ŞI LOTURI REPREZENTATIVE (CPLR) este formată din 3 

persoane: preşedinte si 2 membri. 

(2)- Preşedintele Comisiei de Programe şi Loturi Reprezentative (CPLR) este ales în 

Adunarea Generală de alegeri. 

(3)- Componenţa Comisiei de Programe şi Loturi Reprezentative (CPLR) este aprobată de 

Consiliul Federal, la propunerea preşedintelui acesteia. 

(4)- CPLR elaborează şi organizează programele de perfecţionare în pilotaj şi stabileşte 

strategia şi criteriile de selecţionare a piloţilor din loturile reprezentative. 

(5)- CPLR elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune 

aprobării Consiliului Federal. 

 

 Art.29.- COMISIA DE LICENŢE ŞI REGISTRU SPORTIV (CLRS) 

(1)- COMISIA DE LICENŢE ŞI REGISTRU SPORTIV (CLRS) este formată din 3 persoane: 

preşedinte şi 2 membri. 

(2)- Preşedintele Comisia de Licenţe şi Registru Sportiv (CLRS) este ales în Adunarea 

Generală de Alegeri. 

(3)- Componenţa CLRS este aprobată de Consiliul Federal, la propunerea preşedintelui 

acesteia. 

(4)- CLRS elaborează şi organizează programele necesare evidentei sportivilor si elibereaza 

pe baza unui regulament specific licentele sportive pentru piloti, mecanici, cluburi etc.. 

(5)- CLRS elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune 

aprobării Consiliului Federal. 

 

IV.- ÎMPUTERNICIŢII FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

 

Art.30.-(1)- Preşedintele şi Secretarul General sunt împuterniciţii Federaţiei 

Române de Karting, conform statutului FRK.  

(2)- Împuterniciţii FRK semnează actele/documentele/lucrările care angajează Federaţia 

Română de Karting, faţă de terţi. 

(3)- În unele situaţii care implică patrimoniul pot fi împuterniciţi şi trezorierul sau/şi 

consilierul juridic. 

(4)- În realizarea celor menţionate la al. (2), împuterniciţii pot fi asistaţi de către un jurist 

consult angajat al Federaţiei Române de Karting. 

 

V.- FUNCŢII ŞI ATRIBUŢII  
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Art.31.- PREŞEDINTELE 

(1)- PREŞEDINTELE Federaţiei Române de Karting este ales de Adunarea Generală de 

Alegeri a FRK. 

(2)- Preşedintele Federaţiei Române de Karting are următoarele atribuţii principale: 

a)  răspunde de bunul mers al activităţii federaţiei, de organizarea aplicării prevederilor 

statutului şi regulamentelor, de îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale 

Consiliului Federal; 

b)  prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Consiliului Federal; 

c) stabileşte, împreună cu secretarul general, data, locul şi ordinea de zi a şedinţelor 

Consiliului Federal, precum şi conţinutul documentelor care se discută în şedinţele 

Consiliului Federal; 

d)  reprezintă Federaţia Română de Karting în relaţiile cu autorităţile publice române, cu 

foruri internaţionale FIA, CIK-FIA, cu organisme similare din alte ţări şi cu alte persoane 

fizice şi juridice, române ori străine; 

e)  colaborează şi realizează relaţia funcţională cu structuri ale sportului românesc, precum 

şi cu alte organizaţii care pot contribui la buna organizare şi desfăşurare a activităţii de 

karting; 

f) semnează, alături de secretarul general sau/şi de alte persoane desemnate de Consiliul 

Federal în condiţiile legii, toate documentele care comportă un angajament sau o 

obligaţie pentru Federaţia Română de Karting; 

g)  dispune şi semnează angajarea, recompensarea sau, după caz, demiterea secretarului 

general, cu avizul Consiliului Federal; 

h)  participă la principalele acţiuni ale Federaţiei Române de Karting; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală ori reieşite din statut sau 

din prezentul regulament. 

(3)- În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele federaţiei poate delega competenţe 

vicepreşedinţilor şi altor persoane stabilite de Adunarea Generală şi/sau Consiliul Federal. 

 

Art.32.- VICEPREŞEDINTELE/VICEPREŞEDINŢII (VP) 

Vicepreşedintele/vicepreşedinţii FRK are/au următoarele atribuţii principale:  

a) acţionează pentru respectarea şi aplicarea prevederilor statutului şi regulamentelor 

federaţiei; 

b) preiau unele atribuţii pe baza puterii delegate de preşedintele federaţiei; 

c) preiau atribuţiile preşedintelui pe perioada în care acesta este în imposibilitatea de a-şi 

exercita mandatul; 

d) coordonează activitatea unor comisii centrale sau anumite activităţi ale federaţiei, pe 

baza mandatului Consiliului federal; participă la întrunirile acestora, fără drept de vot; 

e) participă la acţiunile de supraveghere şi control şi la alte acţiuni organizate de federaţie; 

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Federal ori reieşite din prevederile 

statutului şi a prezentului regulament. 

  

Art.33.- SECRETARUL GENERAL (SG) 

(1)- SECRETARUL GENERAL (SG) este reprezentantul oficial care, alături de preşedinte, 

angajează FRK în raporturile cu terţii. 

(2)- Secretarul general, în lipsa preşedintelui şi în baza competenţelor delegate, informează 

Consiliul Federal asupra acţiunilor desfăşurate şi măsurilor luate între şedinţele acestuia. 

(3)- În exercitarea competenţelor sale, secretarul general are următoarele atribuţii 

principale: 

a) organizează şi conduce, activitatea curentă în scopul aplicării şi îndeplinirii de către toţi 

membrii federaţiei, ai organelor acesteia şi de către personalul salariat a sarcinilor ce 

decurg din hotărârile Adunării generale şi Consiliului Federal, a prevederilor planurilor şi 

programelor de activitate, scop în care deleagă competenţe în conformitate cu nevoile de 

funcţionare şi administrare a federaţiei; 

b) asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a prevederilor statutului şi 

regulamentelor FRK, FIA si CIK-FIA, precum şi a legislaţiei în vigoare; 

c) coordonează activitatea de elaborare, aprobare şi aplicare a strategiei de dezvoltare a 

activităţii de karting, a programelor de activităţi pe termen mediu şi scurt, a calendarului 

sportiv intern şi internaţional, a planului de venituri şi cheltuieli; 
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d) stabileşte, împreună cu preşedintele, data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului 

Federal; pregăteşte şi asigură materialele şi lucrările care se prezintă în şedinţele 

Consiliului Federal; 

e) organizează, coordonează şi, după caz, sprijină activitatea comisiilor de specialitate ale 

FR Karting, a asociaţiilor judeţene de karting, precum şi activitatea salariaţilor federaţiei; 

f) asigură, prin comisiile Federaţiei Române de Karting şi structurile sportive afiliate, 

organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul intern şi internaţional;  

g) organizează activitatea de supraveghere şi control în domeniul kartingului, potrivit 

dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut; 

h) organizează şi conduce activitatea personalului salariat al FR Karting; dispune şi 

semnează angajarea, recompensarea sau, după caz, demiterea salariaţilor federaţiei, cu 

avizul preşedintelui;  

i) primeşte, rezolvă şi, după caz, semnează corespondenţa adresată FR Karting şi 

informează Consiliul Federal asupra principalelor probleme apărute; 

j) aprobă cheltuielile necesare asigurării funcţionalităţii federaţiei in limita bugetului 

aprobat; 

k) urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a materialelor cu caracter tehnico – 

organizatoric destinate membrilor afiliaţi, organelor şi organismelor de lucru ale 

federaţiei; 

l) reprezintă FR Karting în raporturile cu structurile sportive, interne şi internaţionale, cu 

autorităţile publice centrale şi locale, cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, în 

lipsa preşedintelui sau împreună cu acesta; 

m) împreună cu preşedintele semnează documentele federaţiei, în condiţiile prevederilor 

statutului, prezentului regulament şi dispoziţiilor legale în vigoare; 

n) acţionează sau, după caz, urmăreşte promovarea unor acţiuni de prevenire a violenţei şi 

a actelor de indisciplină, de promovare a eticii sportive şi spiritului de sportivitate în 

activităţile organizate de federaţie sau/şi structurile sportive afiliate acesteia; 

o) urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a dopajului şi a 

practicilor de folosire a unor mijloace interzise pentru creşterea artificială a 

performanţelor sportive; 

p) participă la acţiunile din calendarul sportiv naţional, organizate de federaţie ori de 

structurile sportive afiliate acesteia; 

q) aprobă transferurile sportivilor în conformitate cu regulamentele federaţiei; 

r) este ordonator de credite pentru activitatea federaţiei; 

s) orice alte atribuţii reieşite din prezentul statut ori delegate de Consiliul Federal, în 

condiţiile legii. 

 

Art.34.- ECONOMISTUL 

(1)- ECONOMISTUL federaţiei are aceleaşi atribuţii şi răspunderi stabilite prin lege funcţiei 

de contabil sau şef al compartimentului financiar-contabil din cadrul unei unităţi economice. 

Coordonează nemijlocit activitatea economico-financiară şi asigură respectarea dispoziţiilor 

legale şi a normelor federaţiei în materie. 

(2)- Principalele sarcini, atribuţii şi răspunderi sunt: 

a) Colaborează cu organele tehnice ale federaţiei la elaborarea bugetului anual de venituri şi 

cheltuieli, defalcarea acestuia pe trimestre, în lei şi valută. 

b) Iniţiază proiecte de norme ale Federaţiei Române de Karting cu caracter economico-

financiar, în baza prevederilor legale în materie, şi le supune aprobării Consiliului Federal 

şi/sau Adunării Generale, după caz. 

c) Elaborează, împreună cu secretarul general şi referentul de specialitate, pentru fiecare an 

competiţional, pe baza propunerilor întocmite şi prezentate, normele privind cuantumul 

taxelor, cotizaţiilor, contribuţiilor, penalităţilor din activitatea sportivă de automobilism şi 

le înaintează, pentru aprobare Consiliului Federal. 

d) Întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Federaţiei Române de 

Karting, împreună cu secretarul general şi referentul de specialitate şi îl prezintă 

Consiliului Federal şi Adunării Generale, pentru avizare şi, respectiv, aprobare.  

e) Urmăreşte permanent respectarea prevederilor cu caracter financiar din contractul 

privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale Federaţiei Române de 

Karting de la bugetul statului, încheiat între Ministerul Sportului şi Federaţia Română de 
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Karting, pe întregul parcurs al derulării sale, precum şi derularea, din punct de vedere 

financiar, a contractelor încheiate de Federaţia Română de Karting cu terţi. 

f) Urmăreşte realizarea, regularitatea şi legalitatea cheltuielilor necesitate şi/sau efectuate 

în numerar sau prin virament, în lei sau în valută din fondurile federaţiei. 

g) Asigură evidenţa debitorilor, creditorilor şi furnizorilor, urmărind lichidarea soldurilor 

respective şi a imobilizărilor de fonduri. 

h) Asigură reflectarea în contabilitate a mişcării mijloacelor băneşti şi materiale ale 

Federaţiei Române de Karting. 

i) Urmăreşte respectarea normelor legale în vigoare de întocmire  şi circulaţie  a 

documentelor necesare pentru derularea acţiunilor prevăzute în programele federaţiei 

(proiecte de acţiuni însoţite de actele/documentele justificative), precum şi respectarea 

normelor de evidenţă (înregistrare) şi păstrare a acestora. 

j) Verifică comenzile pentru angajarea de cheltuieli în cadrul acţiunilor sportive aprobate. 

k) Verifică şi avizează toate documentele prin care se solicită angajarea şi efectuarea de 

cheltuieli din bugetul federaţiei sau documentele prezentate la decontare din bugetul 

federaţiei. 

l) Verifică şi avizează deconturile la cheltuieli realizate cu executarea acţiunilor sportive, 

după care le contabilizează. 

m)Efectuează analize lunare şi trimestriale împreună cu conducerea tehnică a federaţiei 

privitor la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, recomandând soluţii şi participă la 

adoptarea de decizii privind problemele perioadei următoare din execuţia bugetului. 

Întocmeşte conturi de execuţie trimestriale şi situaţii financiare anuale, pe care le 

prezintă Consiliului federal şi, respectiv, Adunării Generale. 

n) Participă la executarea unor acţiuni sportive organizate de federaţie colaborînd cu 

organele de resort pentru găsirea unor soluţii judicioase şi eficiente a fondurilor şi de 

atragere de venituri suplimentare la bugetul federaţiei. 

o)Colaborează cu organele tehnice ale federaţiei, cu sectoarele şi compartimentele 

economice şi financiare ale Agenţiei Naţionale pentru Sport în derularea bugetului de 

venituri şi cheltuieli. 

p)Elaborează documentele prin care se cer operaţii bancare de încasări şi plăţi în lei şi 

valută din cont, prin transfer (virament) către terţi; la întocmirea acestor documente se 

va avea în vedere condiţiile legale prevăzute de normele bancare naţionale pentru a fi 

acceptate de organele de control ale băncii unde există conturile. 

q)Preia extrasele de cont făcînd următoarele verificări asupra operaţiilor apărute în extrase: 

 Dacă depunerile de numerar la ghişeele băncii au apărut în extrasul de cont în 

totalitate conform evidenţelor operative şi dacă transformarea depusă s-a făcut la 

cursul legal de schimb iar comisionul băncii este operat în limita cuantumului stabilit 

legal. 

 Dacă transferurile solicitate din cont sunt conforme cu documentele depuse la bancă 

fără omisiuni iar comisioanele băncii sunt la limita coeficientului aprobat. 

 Dacă sumele primite în cont au acte justificative legale. 

 Dacă s-a executat operaţia de ataşare la actul bancar de încasare sau plată a 

documentelor legale prin care se aprobă de către organele de drept ale titularului de 

cont încasările sau plăţile şi în baza cărora a executat operaţiile (ordine şi convenţii 

aprobate şi avizate, referate, alte documente justificative). 

r) Răspunde de contabilizarea valutei şi a monedei naţionale pe baza extraselor de cont. 

s) Conduce evidenţele operative pentru operaţii bancare de încasări şi plăţi executînd 

următoarele lucrări : 

 Păstrează şi arhivează copiile scrisorilor – cereri valutare şi în lei în ordinea numerică 

şi cronologică, înscriind pe aceste cereri numărul şi data extrasului de cont şi suma 

înscrisă în extras, în acest sens reglînd cu banca orice diferenţă sau litigiu apărut. 

 Execută decontarea legală a avansurilor acordate în lei sau valută în caietul de 

evidenţă. 

 Răspunde de înregistrarea scrisorilor de depunere în lei sau valută în caietul de 

evidenţă. 

 Răspunde de îndosarierea în ordine numerică şi cronologică a scrisorilor de depunere 

în lei şi valută în cont, şi anume: 

        - dosar scrisori restituire avans în lei şi valută în cont bancar. 

        - dosar scrisori depuneri valută în cont bancar. 
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     Termenele de păstrare a documentelor de evidenţă operativă enunţate mai sus sunt de 

3 ani calculate de la data expirării anului în care acestea s-au emis. 

t) Asigură îndeplinirea obligaţiilor federaţiei către bugetul statului, unităţile băncii şi terţi, 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

u) Organizează contabilitatea în cadrul federaţiei şi asigură efectuarea corectă şi la timp a 

înregistrărilor. 

v) Asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a balanţelor 

de verificare, bilanţurilor trimestriale şi anuale, precum şi a situaţiilor lunare privind 

principalii indicatori economico - financiari. 

w) Angajează federaţia prin semnătura sa alături de cea a secretarului general în toate 

operaţiunile patrimoniale. 

x) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar-contabil cu 

privire la controlul financiar–preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

y) Participă la organizarea sistemului informaţional al federaţiei, urmărind folosirea cît mai 

eficientă a datelor în contabilitate. 

z) Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate. Răspunde administrativ, disciplinar sau penal, după caz, 

precum şi material, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru îndeplinirea 

atribuţiilor care îi revin. 

aa) Asigură îndrumarea de specialitate a personalului salariat şi a colaboratorilor federaţiei 

în legătură cu aplicarea „Normelor privind circuitul documentelor, efectuarea plăţilor şi 

încasărilor, precum şi decontarea cheltuielilor în cadrul Federaţiei Române de Karting”, 

adoptate de Consiliul Federal în baza dispoziţiilor legale, şi cu respectarea disciplinei 

financiare în realizarea acţiunilor prevăzute de programele Federaţiei Române de 

Karting. 

bb) Economistul este numit de preşedintele Federaţiei Române de Karting, este salariat al 

federaţiei şi are dublă subordonare faţă de secretarul general şi faţă de preşedintele 

Federaţiei Române de Karting. 

cc) Prin Hotărâre a Adunării Generale, funcţia de economist poate fi preluată de o firmă 

specializată în servicii financiar-contabile. 

 

Art.35.- SECRETARUL FEDERAL 

(1)- SECRETARUL FEDERAL este salariat al Federaţiei Române de Karting, în funcţie de 

buget şi de complexitatea activităţii sportive. 

(2)- SECRETARUL FEDERAL conlucrează cu comisiile centrale de specialitate ale federaţiei 

pentru realizarea sarcinilor cu caracter tehnic ale federaţiei. 

(3)- Supraveghează şi sprijină desfăşurarea cu regularitate a şedinţelor comisiilor, precum 

şi îndeplinirea atribuţiilor care le revin potrivit prevederilor prezentului regulament. 

(4)- Asigură controlul sistematic al activităţii desfăşurate în cadrul cluburilor (secţiilor) de 

karting, analizând activitatea acestora în cadrul comisiilor centrale şi prezintă Consiliului 

Federal concluziile rezultate. 

(5)- Participă la principalele concursuri naţionale de karting, precum şi la cele mai 

importante competiţii internaţionale oficiale la care sunt prezenţi sportivi români, la reuniuni 

sau consfătuiri interne şi internaţionale cu caracter tehnic şi prezintă Consiliului Federal 

concluzii şi propuneri pentru optimizarea activităţii. 

(6)- Răspunde direct de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a pregătirii 

profesionale a antrenorilor şi arbitrilor/oficialilor, cooperând cu Şcoala Naţională de 

Antrenori din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret şi cu alte instituţii autorizate. 

(7)- Întocmeşte documentele necesare pentru derularea acţiunilor din programele federaţiei 

care intră în sfera sa de activitate. 

(8)- În îndeplinirea atribuţiilor sale colaborează cu compartimentele de specialitate din 

cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret, Institutul Naţional de Cercetare pentru 

Sport, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi 

Sport, Şcoala Naţională de Antrenori, Agenţia Naţională Antidoping, cu alte organisme de 

specialitate, precum şi cu comisiile centrale ale Federaţiei Române de Karting. 

(9)-  Secretarul federal este numit de Secretarul General cu avizul preşedintelui Federaţiei 

Române de Karting şi se află în subordinea secretarului general. 
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(10)- Întocmeşte documentele obligatoriu necesare pentru organizarea fiecărei acţiuni din 

programele federaţiei, aprobate de către Consiliul Federal, şi urmăreşte derularea acestora 

conform prevederilor financiare, organizatorice, materiale sau de altă natură.  

(11)- Pregăteşte şi asigură materialele şi lucrările care se prezintă în şedinţele Consiliului 

Federal; 

(12)- Contactează prestatorii de servicii şi lansează comenzile din partea Federaţiei 

Române de Karting, pentru asigurarea serviciilor de cazare, masă, transport 

intern/internaţional şi altele, în funcţie de necesităţile specifice fiecărei acţiuni; verifică şi 

supraveghează cum sunt executate serviciile contractate cu repectivii prestatori. 

(13)- Asigură procurarea şi/sau confecţionarea materialelor necesare în activitatea 

federaţiei (materiale de birotică şi rechizite, fanioane, plachete, cupe, insigne, brelocuri, 

diplome, afişe, cadouri simbolice, echipamente specifice arbitrilor, etc.). 

(14)- Întocmeşte statele de plată şi efectuează plăţile pentru persoanele care au colaborat 

la organizarea acţiunilor federaţiei (arbitri, medici, personal secretariat, translatori, etc.) cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

(15)- Prezintă, în termenul legal, deconturile de cheltuieli însoţite de documentele 

justificative întocmite şi autentificate conform prevederilor legale. 

(16)- Execută lucrările de contabilitate primară ale federaţiei (operaţiuni de gestiuni, note 

de intrare/recepţie, bonuri de consum, bonuri de transfer, procese-verbale de recepţie a 

mijloacelor fixe, procese-verbale de custodie, ordine de plată, dispoziţii de plată, etc.). 

(17)- Efectuează plăţile şi încasările în numerar prin casieria federaţiei şi întocmeşte 

registrul zilnic de casă. 

(18)- Ţine fişele de magazie (materiale consumabile, materiale şi echipamente sportive, 

obiecte de inventar şi mijloace fixe, alte materiale). 

(19)- Participă la pregătirea documentelor necesare (forme paşaportale, carte verde, 

asigurare de sănătate, etc.) pentru delegaţiile sportive ale Federaţiei Române de Karting, 

participante la competiţiile oficiale şi/sau la alte activităţi internaţionale. 

(20)- Urmăreşte permanent respectarea prevederilor din contractul privind finanţarea 

programelor sportive de utilitate publică ale Federaţiei Române de Karting de la bugetul 

statului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret şi FRK, pe întregul parcurs 

al derulării sale, precum şi derularea contractelor încheiate de FRK cu terţi. 

 

Art.36.- CASIERUL 

(1)- CASIERUL este salariat al Federaţiei Române de Karting, în funcţie de buget şi de 

complexitatea activităţii sportive. 

(2)- În conformitate cu normele legale atribuţiile şi sarcinile casierului, dacă nu există 

funcţie specială pentru acesta în cadrul federaţiei, pot fi îndeplinite de organizatorul de 

competiţii, secretarul federal, referentul de specialitate, instructorul sportiv, antrenorul 

(federal sau nu) angajat în federaţie. Dacă sunt angajate mai multe persoane pentru 

funcţiile de mai sus, una dintre acestea va îndeplini şi funcţia de casier, pe bază de decizie 

internă a preşedintelui FRK. 

(3)- Casierul are următoarele atribuţii şi sarcini: 

a) Efectuează operaţiile de încasări şi plăţi în numerar, cu respectarea normativelor în 

vigoare, normelor metodologice ale băncii naţionale şi normativele financiare referitoare 

la operaţiunile de casă.  

b) Răspunde de gestionarea mijloacelor băneşti şi alte valori, potrivit legii. 

c) Preia de la economist (contabil şef) documentele prin care se fac operaţiuni bancare de 

încasări lei şi valută din cont prin transfer (virament) către terţi şi de depunere valută în 

cont, pe care le depune personal la ghişeul băncii. 

d) Încasează de la ghişeele băncii valuta solicitată în numerar şi o înmânează, sub 

semnătură de primire, beneficiarilor de valută (deţinători de avans spre decontare, plata 

în valută a unor drepturi, diurne, etc.). 

e) Preia de la bancă extrasele de cont pentru lei şi valută şi le înmânează economistului 

(contabilului şef) federaţiei. 

 

Art.37.- INSTRUCTORUL SPORTIV 

(1)- INSTRUCTORUL SPORTIV este salariat al Federaţiei Române de Karting, în funcţie de 

buget şi de complexitatea activităţii sportive. 

(2)- INSTRUCTORUL SPORTIV are următoarele atribuţii şi sarcini: 
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a) Organizează şi sprijină activitatea antrenorilor din ţară, asigură convocarea acestora ori 

de cîte ori este nevoie, precum şi întocmirea materialelor ce urmează a fi prezentate. 

b) Asigură elaborarea sistemului de cerinţe, norme şi baremuri specifice kartingului, 

urmăreşte aplicarea acestora în asociaţii, cluburi, secţii sportive şi loturi naţionale. 

c) Urmăreşte echiparea corespunzătoare a sportivilor din loturile naţionale, precum şi 

asigurarea materialelor sportive necesare pentru pregătirea şi participarea acestora la 

competiţii. 

d) Colaborează cu comisiile de specialitate ale federaţiei pentru elaborarea sau 

îmbunătăţirea sistemului competiţional şi a regulamentelor campionatelor naţionale. 

e) Studiază literatura de specialitate, se documentează despre orientările noi apărute în 

karting, elaborează lucrări cu caracter tehnico-metodic, înregistrează recordurile 

naţionale şi internaţionale, asigurîndu-se şi preocupîndu-se ca acestea să apară în 

publicaţiile federaţiei. 

f) Cooperează cu organismele de specialitate ale FRK.  

 

VI.- AFILIERI, SCHIMBĂRI DE DENUMIRE, FUZIUNI, DEZAFILIERI, 

CLASIFICĂRI, COMPETIŢII, LOTURI 

 

Art.38.- AFILIEREA 

(1)- AFILIEREA este actul juridic care reprezintă hotărârea luată de FRK sau de Asociaţia 

Judeţeană de Karting, după caz, de a admite printre membri săi, o structură sportivă cu 

activitate de karting recunoscută legal şi care îndeplineşte condiţiile afilierii. Afilierea, ca 

relaţie juridică, este legătura care uneşte FRK cu fiecare dintre membri săi. 

(2)- Structura sportivă afiliată trebuie să fie recunoscută de Agenţia Naţională pentru Sport 

şi Tineret prin înscrierea sa în Registrul Sportiv şi primirea Certificatului de Identitate 

Sportivă (CIS). 

(3)- Prin solicitarea afilierii sale, structura sportivă recunoaşte autoritatea Federaţiei 

Române de Karting. 

(4)- Prin aprobarea afilierii, Federaţia Română de Karting dă dreptul de participare 

respectivei structuri sportive să participe la concursurile oficiale organizate în cadrul 

campionatelor naţionale de karting (CpNVC, CpNA), Cupelor şi Trofeelor, precum şi la 

concursuri internaţionale în ţară şi în străinătate. 

(5)- Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o structură sportivă constituită legal 

pentru a deveni membru afiliat al FRK, sunt următoarele: 

a) Să fie constituită în conformitate cu prevederile Statutului FRK şi legislaţiei române în 

materie; 

b) Să achite taxa de afiliere şi taxa de viză anuală;  

c) Documentele necesare afilierii sunt următoarele: 

 Cerere tip de afiliere, 

 Copii autentificate ale Actului Constitutiv şi Statutului structurii sportive; 

 Copie a hotărârii/încheierii judecătoreşti de acordare a personalităţii juridice; 

 Copie legalizată a Certificatului de Înscriere în Registrul Naţional al Persoanelor 

Juridice, aflat la judecătoria sediului social al structurii sportive; 

 Copie legalizată a Certificatului de Identitate Sportivă (CIS); 

 Copie a dovezii de sediu (act de proprietate, contract de închiriere sau de 

comodat); 

 Copie a dovezii patrimoniului; 

 Copie a chitanţei de plată a taxei de afiliere şi de viză anuală; 

 Copie a Certificatului de Înregistrare Fiscală (CIF), emis de ANAF. 

(6)- Afilierea la FRK a unei structuri sportive este aprobată provizoriu de către Consiliul 

Federal în prima sa şedinţă de după data depunerii cererii de afiliere, iar aprobarea 

definitivă va avea loc în prima şedinţă a Adunării Generale. 

(7)- După aprobarea definitivă a afilierii de către Adunarea Generală, Federaţia Română de 

Karting va elibera Certificatul de afiliere. 

(8)- O persoană fizică sau juridică nu poate fi membru/legitimat decât într-o singură 

structură sportivă afiliată la Federaţia Română de Karting.  

(9)- În cazul respingerii cererii de afiliere de către Consiliul Federal sau Adunarea Generală, 

solicitantului i se va înapoia dosarul cu documente, contravaloarea taxelor plătite, însoţite 

de motivul respingerii. 
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(10)- Modificările de statut ale structurii sportive afiliate se vor face numai în conformitate 

cu prevederile legii, cu avizul prealabil al Federaţiei Române de Karting. 

(11)- Afilierea poate avea loc în tot timpul anului calendaristic.  

(12)- Anual, în perioada 01 ianuarie – 01 martie, reprezentantul legal al structurii sportive 

afiliate se va prezenta la FRK pentru viza anuală, plata cotizaţiei anuale şi eliberarea 

licenţelor pentru piloţi, mecanici  pentru membrii legitimaţi ai acesteia. 

(13)- Două sau mai multe structuri sportive afiliate la FRK pot fuziona în condiţiile legii şi a 

prezentului regulament. 

  

Art.39.- SCHIMBAREA DENUMIRII UNEI SRUCTURI SPORTIVE 

(1)- SCHIMBAREA DENUMIRII UNEI SRUCTURI SPORTIVE afiliate la FRK se poate efectua 

numai ca urmare a modificării denumirii din CIS, în situaţii bine determinate, pe baza 

hotărârii Adunării Generale a acesteia în care s-a decis schimbarea. 

(2)-  Schimbarea denumirii se face în condiţiile legii. 

(3)- Schimbarea denumirii atrage după sine înscrierea noii denumiri în carnetele de 

legitimare ale sportivilor şi în fişele de evidenţă ale acestora, numai după îndeplinirea 

procedurilor prevăzute de lege, precum şi în licenţele emise membrilor structurii respective. 

(4)- Schimbarea denumirii unui membru afiliat devine operaţională după achitarea taxei de 

schimbare a denumirii, taxă prevăzută în Normele Financiare ale FRK. 

 

Art.40.- FUZIUNEA 

(1)- FUZIUNEA a doi membri afiliaţi presupune dispariţia celor două persoane juridice şi 

apariţia uneia nouă în conformitate cu Decretul nr. 31/1954, şi se poate face numai dacă 

îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) Se obţine o nouă hotărâre judecătorească; 

b) Se obţine un nou Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor din cadrul 

grefei judecătoreşti care a eliberat hotărârea judecătorească;  

c) Se obţine un nou Certificat de înscriere în Registrul Sportiv al Agenţiei Naţionale pentru 

Sport şi Tineret şi un nou Certificat de Identitate Sportivă; 

d) Se obţine aprobarea Consiliului Federal al FRK. 

(2)- După obţinerea actelor de la al. 1, se depun la FRK însoţite de următoarele: 

a) Procesele-verbale şi hotărârile Adunărilor Generale ale celor doi membri afiliaţi, care au 

fuzionat; 

b) Tabelele nominale cu sportivii celor doi membri afiliaţi care fac parte din noua structură 

sportivă generată de fuziune; 

c) Carnetele de legitimare ale sportivilor în cauză pentru efectuarea modificărilor; 

d) Licenţele, dacă eventual au fost eliberate anterior membrilor celor doi membri afiliaţi; 

(3)- Odată ce fuziunea a fost aprobată, noua structură sportivă se afiliază din nou la FRK, 

depunând actele necesare şi va avea drepturile structurii sportive cel mai bine clasată, în 

situaţia în care există un clasament. 

(4)- În cazul în care există sportivi sancţionaţi înainte de producerea fuziunii, aceştia îşi 

continuă sancţiunea până la terminare. 

(5)- În situaţia în care una sau ambele structuri sportive supuse fuzionării se prezintă cu 

obligaţii materiale neachitate, se achită aceste obligaţii şi apoi se primeşte aprobarea 

Consiliului Federal.  

(6)- Fuziunea se poate face pe întreg parcursul anului, cu efect asupra rezultatelor de la 

data aprobării noii afilieri la Federaţia Română de Karting a structurii rezultate cu depunerea 

noului Certificatului de Identitate Sportivă (în copie legalizată), a Hotărîrii Judecătoreşti cu 

noua denumire şi a Certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la 

grefa judecătoriei de unde s-a obţinut hotărîrea judecătorească pentru noua structură (în 

copii), în conformitate cu prevederile art. 45. 

 

Art.41.- PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE 

KARTING 

(1)- Calitatea de membru afiliat la Federaţia Română de Karting încetează prin : 

a) Retragere; 

b) Dizolvare; 

c) Excludere; 

d) Revocare ca structură sportivă, respectiv radiere din Registrul Sportiv al ANST; 
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(2)- Procesul-verbal/hotărârea privind retragerea calităţii de membru sau dizolvarea 

sructurii sportive se depune la Federaţia Română de Karting, însoţită de o cerere de încetare 

a calităţii de membru afiliat. Consiliul Federal va supune aprobării Adunării Generale 

solicitarea de încetare a calităţii de membru.  

(3)- În cazul pierderii calităţii de membru prin retragere sau dizolvare, taxele plătite nu se 

restituie.  

(4)- Excluderea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală la propunerea 

Consiliului Federal. Hotărîrea se ia cu majoritate simplă (jumătate plus unu din voturile 

delegaţilor prezenţi la adunarea generală). Sportivii din structura sportivă exclusă se pot 

transfera la o altă structură sportivă cu plata taxelor de transfer aferente. 

(5)- Revocarea recunoaşterii este un act administrativ prin care ANST anulează 

recunoaşterea emisă anterior şi se aplică în următoarele situaţii: 

a) Scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor 

moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale; 

b) Structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decît cel pentru care s-a 

constituit şi pe care l-a declarat; 

c) Neachitarea obligaţiilor financiare faţă de FRK pe o perioadă mai mare de doi ani; 

d) Hotărârile Adunării Generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor constitutive şi 

ale legii; 

e) Alte cazuri, în condiţiile legii; 

(6)- Revocarea recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive operează de drept în cazul 

dizolvării şi lichidării acesteia. 

(7)- Actul administrativ de revocare a recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive se 

comunică de către ANST instanţei judecătoreşti din localitatea în care îşi are sediul 

respectiva structură sportivă, precum şi Ministerului Justiţiei, după caz. 

 

Art.42.- CLASIFICĂRI 

(1)- În funcţie de rezultatele obţinute în competiţiile naţionale şi internaţionale, sportivii pot 

obţine o calificare sportivă. 

(2)- Categoriile de clasificare sportivă sunt cele prevăzute în „Regulamentul cu privire la 

clasificarea sportivă în România”. 

 

Art.43.- COMPETIŢII 

(1)- Competiţiile oficiale de karting sunt cele stabilite, anual, prin calendarul sportiv intern 

şi internaţional al Federaţiei Române de Karting şi care se desfăşoară în conformitate cu 

regulamentul fiecărui campionat şi trofeu şi fiecărei cupe. 

(2)- În conformitate cu Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, a statutului şi 

prezentului regulament ale Federaţiei Române de Karting şi normativele emise de către 

Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret, dreptul de a organiza campionate naţionale de 

karting îl are numai Federaţia Română de Karting. 

(3)- Orice competiţie organizată fără acordul federaţiei de un membru afiliat sau nu la FRK, 

nu va purta denumirea de “campionat naţional” sau „etapă a campionatului naţional”, 

„etapă a unui campionat internaţional”, cupă sau trofeu, “campionat al României” sau 

„etapă a campionatului României”, „etapă a unui campionat internaţional”, etc. Încălcarea 

acestor prevederi se va sancţiona conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor 

Federaţiei Române de Karting. 

(4)- Structurile sportive afiliate la Federaţia Română de Karting sau sportivii membri ai 

acestora participă la campionatele naţionale sau alte competiţii organizate de federaţie, 

numai cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) Structura afiliată poate înscrie, pentru clasamentul pe echipe, una sau mai multe echipe, 

cu nume diferite;  

b) Structura afiliată poate înscrie şi sportivi individuali, pentru clasamentele individuale (în 

sensul că aceştia nu fac parte din echipa/echipele înscrise în concurs). 

(5)- Participarea structurilor sportive afiliate la FRK, a sportivilor acestora la competiţii 

interne sau internaţionale în calitate de reprezentanţi ai României, chiar dacă se efectuează 

din surse financiare proprii, se poate realiza numai cu avizul Federaţiei Române de Karting. 

Neluarea în considerare a acestei prevederi presupune încălcarea Legii nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, a Hotărârii Guvernului României nr. 884/2001 cu privire la 

Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 
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sportului şi se sancţionează în conformitate cu Regulamentul Disciplinar al Federaţiei 

Române de Karting şi legislaţia în vigoare, şi anume: 

a) Pentru structuri sportive – ridicarea dreptului de a participa sau organiza acţiuni interne 

şi internaţionale timp de un an; 

b) Pentru sportivi – suspendarea pe timp de un an de la activitatea competiţională internă şi 

internaţională;   

(6)- În vederea obţinerii avizului de participare la asemenea competiţii internaţionale este 

necesară trimiterea prin fax, poştă sau E-mail a invitaţiei însoţită de tabelul nominal cu 

sportivii participanţi unde se menţionează şi obiectivele deplasării; 

În decurs de 3 zile de la primirea invitaţiei şi a tabelului, secretariatul FRK va trimite avizul 

pe aceeaşi cale. 

(7)-  Sportivii care părăsesc temporar sau definitiv ţara şi doresc să participe la competiţii o 

pot face în următoarele condiţii: 

a) Pentru a reprezenta România, cu aprobarea prealabilă a Federaţiei Române de Karting; 

b) Pentru a reprezenta un club sportiv din altă ţară sau o altă ţară prin transfer, în condiţiile 

prevăzute de Regulamentul de Transferări; 

(8)- În vederea participării la o competiţie internaţională oficială – campionat european, 

campionat mondial, cupă, – Federaţia Română de Karting are obligaţia, conform Legii nr. 

69/2000 şi Hotărârii Guvernului României 884/2001, de a solicita autorizare din partea 

Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret. Pentru aceasta se va trimite o cerere scrisă din 

partea Federaţiei Române de Karting către Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret, care 

va cuprinde: 

a) Locul şi data desfăşurării acţiunii; 

b) Obiectivele de performanţă; 

c) Componenţa nominală şi calitatea oficială a fiecărui membru în delegaţie; 

(9)- Pentru participarea la competiţii internaţionale oficiale a sportivilor unui membru 

afiliat, acesta este obligat să solicite Federaţiei Române de Karting, cu cel puţin 10 zile 

înaintea plecării delegaţiei, aprobarea autorizării deplasării de către Agenţia Naţională 

pentru Sport şi Tineret care va cuprinde datele menţionate mai sus.  

Federaţia Română de Karting va înainta Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret solicitarea 

pentru aprobarea participării loturilor naţionale. 

(10)- În cazul în care Federaţia Română de Karting nu primeşte cererea scrisă cu datele 

menţionate mai sus şi nu va fi în măsură să solicite autorizarea de participare la acţiune, iar 

delegaţia va efectua deplasarea la concursul respectiv, consecinţele vor fi următoarele: 

a) Rezultatele nu vor fi recunoscute; 

b) Premiile care ar urma să fie acordate de Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret în 

urma medaliilor şi locurilor obţinute de sportivii participanţi nu se vor acorda; 

c) Se vor aplica prevederile art. 50 al. (5) a, b, din prezentul regulament. 

 

Art.44.- LOTURI NAŢIONALE 

(1)- Federaţia Română de Karting poate constitui, anual, loturi naţionale de karting, în 

vederea participării la competiţii internaţionale.  

(2)- Loturile naţionale de karting se pot constitui pentru următoarele ramuri sportive: 

a) Viteză pe circuit; 

b) Viteză în coastă; 

c) Anduranţă. 

(3)- În componenţa loturilor intră cei mai buni sportivi, pe baza regulamentelor de alcătuire 

a loturilor nationale. 

(4)- Loturile de karting vor fi propuse pentru aprobare Consiliului Federal, de către 

preşedintele comisiei de specialitate. 

(5)- Sportivii care vor reprezenta România în competiţii internaţionale vor fi selectaţi de 

conducătorii/antrenorii loturilor naţionale. 

(6)- Consiliul Federal poate autoriza, participarea cu titlu personal la competiţii 

internaţionale, a unor sportivi neincluşi în loturile naţionale, care se angajează să-şi suporte 

din bugetul propriu cheltuielile de participare.  

(7)- Sportivii loturilor naţionale sunt obligaţi să efectueze vizita medicală la Centrul de 

medicină sportivă. Nici un sportiv nu poate participa la competiţii în afara ţării, dacă nu 

posedă avizul medical al Centrului de medicină sportivă. 
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VII.- LEGITIMĂRI, LICENŢIERE, TRANSFERĂRI 

 

Art.45.- LEGITIMAREA 

(1)- LEGITIMAREA este un act juridic bilateral între o structură sportivă şi un sportiv, care 

le conferă acestora drepturi şi obligaţii reciproce (HG nr. 884, art.1, lit.i şi j).  

(2)- Prin legitimare un sportiv îşi exprimă adeziunea la o singură structură sportivă.  

(3)- Carnetul de legitimare reprezintă actul de identitate sportivă cu care sportivul respectiv 

dovedeşte apartenenţa sa la o structură sportivă.  

 

Art.46.- LICENŢIEREA 

(1)- În baza legitimaţiei de sportiv, FRK emite fiecărui sportiv legitimat o „LICENŢĂ” 

valabilă pentru o anume categorie de competiţii. 

(2)- Un sportiv legitimat la o structură sportivă poate fi licenţiat dacă sunt îndeplinite 

condiţiile de mai jos: 

a) nu a fost legitimat niciodată la un club sportiv din România sau altă ţară şi îndeplineşte 

condiţiile pentru eliberarea licenţei solicitate; 

b) a fost transferat conform Regulamentului de transferări de la o structură sportivă la alta, 

cu aprobarea Federaţiei Române de Karting; 

c) structura sportivă la care este legitimat şi a achitat cotizaţia anuală de membru al FRK; 

(3)- Licenţierea unui sportiv se face pe baza documentelor descrise în Regulamentul de 

Eliberare a Licenţelor. 

(4)- Documentele de la al. 3 pentru eliberarea licenţelor se depun la FRK în perioada 01 

ianuarie-01 martie. În afara acestei perioade, la concursuri se pot depune documentele 

necesare, dar eliberarea licenţelor se va face în termen de maxim 7 zile. Licenţele de 

concurent, pilot, mecanic sau comerciant karting se pot elibera şi la locul de desfăşurare al 

concursului, dar în acest caz taxele aferente se vor majora cu 50%. 

(5)- Sunt asimilaţi ca sportivi noi (nelegitimaţi) şi îşi pot solicita legitimarea la orice 

structură sportivă din ţară: 

a) sportivii care au fost legitimaţi la o structură sportivă care a fost desfiinţată/radiată; 

b) sportivii care timp de 4 ani nu au participat la competiţiile oficiale organizate de 

federaţie; 

(6)- Licenţa se poate obţine şi are valabilitate pe tot parcursul anului competiţional, adică 

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie a aceluiaşi an. 

(7)- Un sportiv nu poate fi legitimat decât la un singur club sportiv afiliat la FRK.  

(8)- În termen de 10 zile de la depunerea documentelor, în lipsa unei hotărâri contrare, 

federaţia este obligată să elibereze licenţa corespunzătoare sportivului solicitant. 

 

Art. 47.- TRANSFERAREA 

(1)- TRANSFERAREA este acţiunea prin care un sportiv îşi exprimă acordul de a aparţine 

unei alte structuri sportive decît cea în care a activat pînă în momentul cererii respective. 

(2)- Transferarea sportivilor de la o structură sportivă la alta se efectuează numai de către 

Federaţia Română de Karting, singurul organ abilitat să facă această acţiune.  

(3)- Perioada de transferare a sportivilor de la o structură sportivă la alta este cea stabilită 

de Consiliul Federal, între 01 ianuarie şi 31 decembrie, cu excepţia perioadei de desfăşurare 

a Campionatelor Naţionale. În afara perioadei menţionate, transferarea are caracter 

excepţional şi motivele sacesteia vor fi analizate de către secretarul general şi supusă 

aprobării Consiliului Federal. 

(4)- Contractul unui sportiv cu o structură sportivă nu poate fi mai mic de un an.  

(5)- Transferarea sportivilor de la o structură sportivă la alta se face pe baza 

Regulamentului de Transferări care vizează: 

a) Asigurarea unei stabilităţi şi continuităţi în activitatea sportivilor în cadrul structurilor 

sportive la care sunt legitimaţi, în vederea consolidării şi dezvoltării acestora; 

b) Stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi în acest domeniu de activitate, în 

asigurarea celor mai bune condiţii de pregătire a sportivilor şi de integrare a acestora în 

viaţa comunităţii;  

c) Instaurarea unor raporturi echitabile între structurile sportive, între acestea şi sportivi; 

(6)- Documentele necesare pentru aprobarea unui transfer sunt următoarele: 

a) cerere tip de transfer semnată de sportiv, avizată şi parafată de unitatea sportivă la care 

se solicită transferul; 
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b) acordul tip de transfer al unităţii sportive de la care pleacă sportivul, semnat şi parafat; 

c) dovadă scrisă din care rezultă noua situaţie în care se află sportivul (proces-verbal de 

desfiinţare/dezafiliere a structurii sportive); 

d) carnetul de legitimare; 

e) chitanţa de plată a taxei de transfer. 

(7)- Alte prevederi ale acţiunii de transferare sunt prevăzute în Regulamentul de 

Transferări. 

 

 VIII.- SPORTIVI 

 

 Art.48.- Cei care doresc să participe la competiţiile oficiale recunoscute de 

Federaţia Română de Karting trebuie să posede licenţă de pilot valabilă pentru clasa la care 

va concura. Pentru obţinerea licenţei de pilot este necesar şi obligatoriu: 

a) să aibă vârsta prevăzută de regulamentele sportive; 

b) să fie membru legitimat (cu carnet de legitimare) la un singur club sportiv sau asociaţie 

sportivă afiliat/ă la FRK, după caz; 

c) să aibă poliţă de asigurare sportivă pentru participare la concursuri de karting; 

d) să aibă viza medicală la zi, la un Centru de Medicină Sportivă; 

e) să aibă un certificat de absolvire a unei şcoli de pilotaj în karting; 

f) să aibă aprobare scrisă parentală pentru piloţii sub vârsta de 18 ani. 

 

 IX.- ANTRENORI 

 

 Art.49.- Antrenorii de karting pot fi clasificaţi şi avansaţi în conformitate cu 

prevederile „Regulamentului pentru calificarea, funcţionarea şi clasificarea antrenorilor de 

sport şi a Instrucţiunilor privind avansarea antrenorilor la toate categoriile”. 

 

 X.- ARBITRI ŞI OFICIALI 

 

 Art.50.- ARBITRU 

(1)- Arbitrul este o persoană oficială, calificată să conducă competiţiile naţionale şi 

internaţionale de karting. 

(2)- Persoanele care doresc să devină arbitri sunt obligate să cunoască statutul şi 

regulamentele FRK, ale Federaţiei Internaţionale a Automobilului (FIA) şi ale CIK-FIA. 

(3)- Arbitrul urmăreşte ca în timpul competiţiei să se respecte prevederile regulamentelor 

sportive, tehnice şi a regulamentelor particulare de concurs. Orice abatere de la 

regulamente şi orice încălcare a acestora va fi sancţionată. 

(4)- Calificarea ca arbitru poate fi obţinută numai după frecventarea unui curs de formare şi 

susţinerea unui examen promovat în faţa Comisiei Centrale de Arbitri (CNA). 

(5)- Pentru a obţine calificarea ca arbitru de karting, un cetăţean român trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să aibă minimum 18 ani; 

b) comisarii de traseu să aibă vârsta maximă de 65 de ani; peste 65 de ani arbitri vor fi 

delegaţi, funcţie de responsabilităţile postului, numai cu aprobarea expresă a Comisiei 

Centrale de Arbitri; 

c) să fie legitimat la un colegiu de arbitri; 

d) să fie apt medical; 

e) să fie cel puţin absolvent de şcoală medie; 

f) să se bucure de drepturile civile şi publice; 

g) se recomandă să aibă permis de conducere auto. 

(6)- După obţinerea calificării la propunerea Comisiei Centrale de Arbitri, arbitrul poate 

solicita legitimaţia respectivă, pentru care trebuie să achite taxele legale la FRK. 

(7)- Arbitri pot fi clasificaţi ca urmare a activităţii desfăşurate, în conformitate cu 

„Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitri”.  

 

 XI.- ORGANIZATORI 
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 Art.51.- (1)- Organizatorii de competiţii pot fi numai persoane juridice: structuri 

sportive (cluburi, asociaţii, etc.) care deţin Licenţă de Organizator şi au în statutul lor 

acest domeniu de activitate. 

(2)- Persoanele juridice care solicită calitatea de organizator sunt obligate să cunoască 

statutul şi regulamentele FRK, ale Federaţiei Internaţionale a Automobilului (FIA) şi ale CIK-

FIA. 

(3)- Persoanele juridice care solicită eliberarea unei licenţe de organizator trebuie să se 

afilieze la Federaţia Română de Karting şi să achite toate taxele ce decurg pentru 

dobândirea acestei calităţi. 

(4)- Federaţia Română de Karting recunoaşte dreptul de a organiza competiţii pentru 

karting, acelor persoane juridice care solicită şi cărora li se eliberează LICENŢA DE 

ORGANIZATOR. 

(5)- După obţinerea licenţei de organizator, persoana juridică respectivă poate solicită să i 

se atribuie organizarea unei competiţii din cadrul campionatelor naţionale sau înscrierea în 

calendarul sportiv a unui concurs. 

(6)- Organizatorul va prezenta capabilitatea sa de a organiza competiţia/competiţiile 

solicitate, atât din punct de vedere financiar, cît şi organizatoric, în concordanţă cu 

regulamentele şi cerinţele statutului şi regulamentelor Federaţiei Române de Karting, ale 

Federaţiei Internaţionale a Automobilului (FIA) şi ale CIK-FIA, semnând cu federaţia un 

contract de prestări servicii, depunând o garanţie şi un angajament scris prin care 

garantează buna organizare a competiţiei solicitate, la data prevăzută în Calendarul sportiv. 

(7)- Clubul sportiv organizator va desemna o persoana fizică atestată de Comisia de 

Regulamente şi Competiţii care va conduce activitatea de organizare şi care va avea în mod 

obligatoriu funcţia de Director Organizatoric. 

(8)- Dacă se constată că sunt îndeplinite toate cerinţele prevăzute în regulamente, 

Federaţia Română de Karting va elibera PERMISUL DE ORGANIZARE pentru competiţia 

solicitată.  

(9)- Persoanele juridice care doresc să organizeze competiţii sunt obligate să cunoască şi să 

respecte Regulamentul pentru Organizatorii de Competiţii şi Caietul de Sarcini al 

Organizatorului. 

 

 XII.- CONTROLUL ANTIDOPING 

 

 Art.52.-(1)- Folosirea în activitatea sportivă a substanţelor şi tehnicilor interzise 

prin reglementările Comitetului Internaţional Olimpic, Federaţiei Internaţionale a 

Automobilului şi CIK-FIA (CSI-FIA Anexa A-Regulament Antidopaj), Comitetului Olimpic 

Român, Federaţiei Române de Karting, ANST, ANAD, constituie o abatere de cea mai mare 

gravitate şi se sancţionează în consecinţă. 

(2)- În întreaga lor activitate, membri Federaţiei Române de Karting au datoria să facă 

cunoscute, în rîndul sportivilor, pericolul şi consecinţele pe care le prezintă pentru sănătatea 

fizică şi integritatea morală utilizarea substanţelor şi tehnicilor dopante.  

(3)- Este de datoria tuturor factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea mişcării 

sportive din ţara noastră să ia atitudine şi măsuri care să conducă la eradicarea acestui 

flagel din activitatea sportivă. 

(4)- Pentru prevenirea dopajului, Federaţia Română de Karting poate dispune efectuarea 

unor controale antidoping în timpul concursurilor, perioadelor de pregătire şi în afara 

acestora, cu precădere la sportivii cuprinşi în loturile naţionale. 

(5)- Prezentarea la staţia de recoltare a probelor se face la data înscrisă pe formularul de 

înştiinţare oficială a sportivului de a se prezenta la control. Neprezentarea acestuia la data 

solicitată atrage după sine sancţiuni ca şi în cazul unui rezultat pozitiv, conform 

regulamentelor naţionale şi internaţionale. 

(6)- La prezentarea la staţia de control pot participa: sportivul acompaniat de un însoţitor 

(antrenor sau cadru medical), delegaţi oficiali ai Comisiei Naţionale Antidoping, delegatul 

Federaţiei Române de Karting. 

Recoltarea probelor se face cu respectarea prevederilor din normele tehnice privind 

organizarea controlului antidoping. 

(7)- Sancţiunile ce se aplică în cazul folosirii substanţelor şi tehnicilor interzise de dopaj 

sunt cele prevăzute în Regulamentul disciplinar al FRK. 
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(8)- Respectarea reglementărilor antidoping nu îi împiedică pe sportivi să utilizeze 

medicamentaţia de care au nevoie. Este de datoria fiecărui sportiv să se asigure că nici o 

substanţă interzisă de regulamentele mai sus menţionate nu pătrunde în ţesuturile sau 

fluidele sale, el fiind direct răspunzător de aceasta. 

 

 XIII.- RECOMPENSE 

 

 Art.53.-(1)- Federaţia Română de Karting poate acorda recompense ca 

recunoaştere a serviciilor aduse kartingului românesc. 

(2)- Membri FRK care s-au remarcat prin rezultate deosebite sau prin contribuţia materială 

şi/sau morală adusă la susţinerea activităţii pot primi următoarele recompense: 

a) trofee, medalii, cupe, etc; 

b) diplome, diplome de onoare, plachete; 

c) prime şi premii; 

d) titlul de membru de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare; 

e) maestru al sportului, prin Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret; 

f) alte distincţii şi stimulente care sunt în competenţa federaţiei. 

(3)- Recompensele prevăzute la alin. (2), lit. a)-c) se aprobă de către Consiliul Federal, iar 

cele de la lit. d) de către Adunarea Generală; 

(4)- FRK poate înainta organului administraţiei publice centrale de specialitate propuneri 

privind recompensarea sportivilor şi tehnicienilor cu rezultate deosebite, în condiţiile 

dispoziţiilor legale în materie. 

(5)- Recompensele se vor acorda, în principiu, cu prilejul festivităţii anuale de înmânare a 

titlurilor de campion naţional la karting. 

 

 XIV.- SANCŢIUNI 

 

 Art.54.-(1)- Federaţia Română de Karting poate aplica şi sancţiuni în funcţie de 

gravitatea faptelor săvârşite de structurile sportive afiliate, sportivi, arbitri, oficiali, 

tehnicieni, salariaţi, etc. 

(2)- Sancţiunile şi modalităţile de aplicare sunt cele prevăzute în statutul Federaţiei Române 

de Karting şi în Regulamentul Disciplinar, precum şi în regulamentele de concurs. 

  

 XV.- DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art.55.-(1)- Federaţia Română de Karting are stat de funcţiuni propriu aprobat 

de Consiliul Federal. 

(2)- În funcţie de circumstanţe (volumul activităţii, cerinţele calitative, disponibilităţile 

bugetare ale federaţiei), Consiliul Federal poate aproba înfiinţarea sau desfiinţarea unor 

posturi, la propunerea preşedintelui Federaţiei Române de Karting. 

(3)- Angajarea personalului salariat cu contract individual de muncă (pe durată 

nedeterminată, determinată, cu program de 8 ore sau parţial) se face potrivit legislaţiei în 

vigoare. 

(4)- Fondurile pentru salarizarea personalului Federaţiei Române de Karting se asigură din 

finanţarea primită de la bugetul de stat, în cadrul programelor sportive de utilitate publică, 

în limita numărului de posturi prevăzut în contractul încheiat cu ANST şi din fondurile 

extrabugetare.  

(5)- Pentru posturile salarizate din fondurile primite de la bugetul de stat prevăzute în 

contractul încheiat cu ANST, încadrarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare, 

din comisia de examinare facând parte şi un reprezentant al ANST. 

(6)- În cazul posturilor salarizate din venituri extrabugetare, încadrarea personalului se face 

conform prevederilor legale şi a Statutului FRK pentru postul respectiv. 

(7)- Personalul salariat al FRK încheie contracte individuale de muncă conform Statutului 

FRK. 

(8)- Colaboratorii FRK se angajează şi încheie contracte de muncă cu timp parţial, conform 

legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor aprobate de Consiliul Federal. Plata acestora se asigură 

din venituri extrabugetare. 
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(9)- Sarcinile fiecărui salariat al FRK, precum şi a colaboratorilor se stabilesc pe baza fişei 

postului, întocmită în conformitate cu prevederile prezentului regulament, a regulamentelor 

federaţiei. 

(10)- Fişele de post se aprobă de preşedintele Federaţiei Române de Karting. 

 

 Art.56.- Federaţia Română de Karting este reprezentată în justiţie de preşedinte, 

vicepreşedinţi sau secretarul general, după caz. 

 

 Art.57.- Federaţia Română de Karting se angajează prin semnătură conform 

prevederilor prezentului regulament. 

 

 Art.58.- În aplicarea sa, prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se 

completează, după caz, cu prevederile Statutului şi a regulamentelor specifice ale Federaţiei 

Române de Karting. 

 

 Art.59.- Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare sunt 

obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi - structuri sportive, piloţi, mecanici, şefi de structuri 

sportive, antrenori, instructori sportivi, arbitri, etc., organele legislative şi executive ale 

Federaţiei Române de Karting, precum şi pentru salariaţii acesteia.  

 

 Art.60.- Prevederile acestui regulament sunt considerate acceptate fără rezerve 

de către orice persoană împlicată în activitatea de karting odată cu legitimarea sa la o 

structură sportivă afiliată la FRK. 

 

 Art.61.- De asemenea, aceste prevederi sunt considerate acceptate fără rezerve 

şi sunt obligatorii pentru toţi organizatorii de concursuri din calendarul sportiv naţional şi 

internaţional al FRK. 

 

 Art.62.- Regulamentul de Organizare şi funcţionare poate fi modificat sau 

completat, în conformitate cu noile reglementări CIK-FIA, cu reglementările legale române 

în domeniu, numai de către Adunarea Generală a Federaţiei Române de Karting.   

 

    Art.63.- Prezentul Regulament de Organizare şi funcţionare a fost aprobat în 

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Karting, în şedinţa din  .... noiembrie 2011 şi este 

aplicabil începând cu 1 ianuarie 2012. Cu aceiaşi dată se anulează orice alt regulament 

publicat anterior. 


