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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING 

                        CIF: 28559747, CIS: B/C/00001/2011 
IBAN: RO66RNCB0127122740750001, BCR Tg. Secuiesc 
București, Sector 2, Str: Vasile Conta, Nr:16, cam. 414,415,426 
Tel: 0752 075 022 
www.frk.com.ro; E-mail: office@frk.com.ro 

 

Adunare Generală Extraordianară  

26 februarie 2022, orele 11:00 
 

 

HOTĂRÂREA NR 2/2022 
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  

din 26 februarie 2022 
 

 

Adunarea Generală Extraordinară a avut loc în data de sâmbătă, 26 februarie, în incinta 
Ministerului Sportului din strada Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București, etaj 8, sala Nadia Comăneci, 
începând cu ora 11:00. 

La ședință au participat următoarele 21 cluburi sportive din cele 31 afiliate definitiv, cu drept de 

vot:  

1. ACS BRT Luminița GEMEȘ 

2. ACS SKAT KART Viktor ȘTEFAN 

3. ACS ROADRUNNER RACING TEAM Bogdan MIHĂESCU 

4. CS TOMIS – KART CONSTANTA Gigel BĂCIOIU 

5. ASOCIATIA „TRANSKART RACING CLUB” TURDA Luminița GEMEȘ 

6. ACS PERFORMANCE Viorel MARCHIDAN 

7. ACS TUTUIAN RACING TEAM  Viorel MARCHIDAN 

8. ACS GULSTAR RACING George PREOTEASA 

9. CLUBUL SPORTIV SINED MOTORS SPORT RADAUTI  Vladimir BORȚOV 

10. ACS PRAGA RACING  Adrian Valeriu MIHUȚ 

11. ACS  I.C.S.-RACING Ion CONSTANTIN 

12. CLUBUL SPORTIV SIBIU RACING TEAM Viorel BUDEI 

13. ACS DADI-VIZ RACING Viorel BUDEI 

14. A.C.S. CRG ROMANIA Bogdan MIHĂESCU 

15. A.C.S. X RACING Adrian Valeriu MIHUȚ 

16. C.S. ALEXANDRU BORLOVAN ALIAS SANDY Vladimir BORȚOV 

17 A.C.S. TOKA RACING Alex Andrei POPESCU 

18 C.S. AGRONOMIA BUCURESTI Paul COSTACHE 

19 A.C.S. MASTERKART Bogdan ILIE 

20 A.C.S. GTK RACING Gabriel TOMESCU 

21 A.C.S. FORMULA K RO Radu GROZEA 

 

http://www.frk.com.ro/
mailto:office@frk.com.ro
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Adunarea Generală Extraordinară a Federaţiei Române de Karting a fost convocată de către 

Președintele FRK – domnul Vlad HARALAMBIE, a fost statutar constituită și a avut pe ordinea de zi un 
singur punct: Modificarea Statutului FRK 

În urma dezbaterilor și a voturilor exprimate s-au adoptat următoarele hotărâri: 

 
1.) Se modifică următoarele articole din Statutul Federației Române de Karting astfel: 

 
 

 

Forma actuală 

S T A T UT U L 

F E D E R A Ţ I E I  R O M Â N E  DE  K A R T I N G 

CAPITOLUL I.  DENUMIREA, SEDIUL, STATUTUL JURIDIC 

ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE 

KARTING  

CAPITOLUL I.- DENUMIREA,  SEDIUL,  STATUTUL 

JURIDIC ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE A FEDERAŢIEI 

ROMÂNE DE KARTING 

Art 1(2)- În sensul prezentului statut, abrevierile, termenii 

şi sintagmele de mai jos au următorul înţeles: 

2 MTS Ministerul Tineretului și Sportului 

3 ANST Autoritatea Națională pentru Sport  

și Tineret 

21 Majoritate 
simplă 

Reprezintă jumătate plus unu  
(1/2 plus unu) din membrii afiliaţi  
 prezenţi la vot. 

22 Majoritate 
absolută 

Reprezintă jumătate plus unu (1/2  
plus unu) din totalul membrilor  

afiliaţi cu drept de vot. 

23 Majoritate 
calificată 

Este determinată de prevederile  
prezentului statut ca fiind de 2/3 din  
totalul membrilor afiliaţi prezenţi cu  

drept de vot. 

25 Taxa Sumă de bani pe care o achită  
membri F.R.K., sportivii, antrenorii, 
 arbitrii, în schimbul unor servicii  
prestate sau al anumitor drepturi,  

în condiţiile şi la termenele stabilite 
 de regulamentele F.R.K.,  

CAPITOLUL II.- SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI 

ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

Art.6.- Scopul F.R.K. îl constituie dezvoltarea activităţilor 

sportive în ramura de sport karting pe tot teritoriul 

României. În acest sens, F.R.K. organizează, administrează 

şi promovează activitatea în interesul membrilor afiliaţi şi 

pentru atragerea de noi membri, pe plan naţional, în 

interesul formării şi educării practicanţilor, susţinătorilor şi 

simpatizanţilor, aceastei ramuri sportive - karting.      

 

 

 

 

 

 

 

Forma aprobată în ședința 

S T A T UT U L 

F E D E R A Ţ I E I  R O M Â N E  DE  K A R T I N G 

CAPITOLUL I.  MEMBRI, DENUMIRE, SEDIUL, STATUTUL 

JURIDIC ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE A FEDERAŢIEI 

ROMÂNE DE KARTING  

CAPITOLUL I.- MEMBRI, DENUMIRE,  SEDIU,  

STATUTUL JURIDIC ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE A 

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

Art 1(2)- În sensul prezentului statut, abrevierile, termenii şi 

sintagmele de mai jos au următorul înţeles: 

2 MTS MS Ministerul Tineretului și Sportului 

3 ANST Autoritatea Națională pentru Sport  

și Tineret 

21 Majoritate 
simplă 

Reprezintă jumătate plus unu  
(1/2 plus unu) din membrii afiliaţi  
definitiv, prezenţi la vot. 

22 Majoritate 
absolută 

Reprezintă jumătate plus unu (1/2  
plus unu) din totalul membrilor  

afiliaţi definitiv. 

23 Majoritate 
calificată 

Este determinată de prevederile  
prezentului statut ca fiind de 2/3 din 
 totalul membrilor afiliaţi definitiv. 

25 Taxa Sumă de bani pe care o achită  
membri F.R.K., sportivii, antrenorii, 
 arbitrii, în schimbul unor servicii  
prestate sau al anumitor drepturi,  
în condiţiile şi la termenele stabilite 

 de regulamentele F.R.K.,  
în bazanormelor financiare 

 CAPITOLUL II.- SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI 

ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

Art.6.- Scopul F.R.K. îl constituie dezvoltarea activităţilor 

sportive în ramura de sport karting pe tot teritoriul 

României. În acest sens, F.R.K. organizează, administrează 

şi promovează activitatea în interesul membrilor afiliaţi şi 

pentru atragerea de noi membri, pe plan naţional, în 

interesul formării şi educării practicanţilor, susţinătorilor şi 

simpatizanţilor, aceastei ramuri sportive - karting.      

Această ramură sportivă, cuprinde toate întrecerile, 

competiţiile, concursurile, paradele, evenimentele, 

manifestările, singulare sau din cadrul campionatelor, 

cupelor, trofeelor, seriilor, întreceri locale, judeţene 

(intrajudeţene), regionale (interjudeţene), naţionale, 

internaţionale, desfăşurate pe teritoriul României, unde sunt 

utilizate toate tipurile de vehicule terestre motorizate, a 

căror deplasare este controlată de conducător de la volanul 

vehiculului respectiv şi care prin construcţie rulează pe patru 

roţi, din care două sunt viratoare, care se finalizează prin 

stabilirea unui record, clasament sau ierarhii, atribuit de 
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Art.7.-(1)- În vederea realizării scopului, Federaţia are 

următoarele obiective: 

a) lărgirea bazei de selecţie a viitorilor practicanţi ai 
acestui sport; 

b) extinderea practicării kartingului în toate judeţele 
ţării, prin colaborarea cu administraţiile locale şi 

centrale; 
c) colaborarea strânsă cu organele Administraţiei 

Publice Centrale de Specialitate conform legii. 
 

 

 

CAPITOLUL IV.- MEMBRI F.R.K., DREPTURILE ŞI 

OBLIGAŢIILE ACESTORA 

Art.14.-(1)- Pot deveni membri ai F.R.K. numai persoanele 

juridice române care au în obiectul de activitate kartingul şi 

care sunt recunoscute ca structuri sportive în condiţiile legii. 

 (3)- La cerere se anexează un dosar cu următoarele 

înscrisuri doveditoare: 

a) actul constitutiv şi statutul, în copii 
autentificate; 

b) copie de pe hotărârea judecătorească 
definitivă de acordare a personalităţii juridice, 
de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea 
persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu 

personalitate juridică de drept privat; 
c) copie legalizată a Certificatul de Identitate 

Sportivă (CIS); 
d) copie legalizată a Certificatului de înscriere în 

Registrul Naţional al persoanelor juridice fără 

scop patrimonial, în cazul structurilor sportive; 
e) copie legalizată de pe Certificatul de 

înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul 
societăţilor comerciale sportive pe acţiuni; 

f) copie a dovezii de sediu (act de proprietate, 
contract de închiriere sau de comodat); 

g) copie a dovezii patrimoniului; 

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

i) dovada plăţii taxei de afiliere, în conformitate 

cu Normele  Financiare in vigoare ale F.R.K. 
 

 

 

Art.16.-(1)- Calitatea de membru al F.R.K. se dobândeşte 

ca urmare a afilierii, aprobată definitiv de către Adunarea 

Generală.  

 

 

 

Art.17.(1)- Calitatea de membru al F.R.K. încetează în 

următoarele situaţii: 

organizatori participanţilor, pe baza criteriilor impuse şi 

acceptate de aceştia, anterior începerii întrecerii respective. 

Art.7.-(1)- În vederea realizării scopului, Federaţia are 

următoarele obiective: 

a) lărgirea bazei de selecţie a viitorilor practicanţi ai acestui 

sport; 

b) extinderea practicării kartingului în toate judeţele ţării, 

prin colaborarea cu administraţiile locale şi centrale; 

c) colaborarea strânsă cu organele Administraţiei Publice 

Centrale de Specialitate conform legii. 

d) promovarea practicării sportului în cadru organizat, 

apărarea drepturilor şi intereselor membrilor afiliaţi, ale 

sportivilor, organizatorilor, arbitrilor, personalului angajat, 

oficialilor,etc. 

CAPITOLUL IV.- MEMBRI F.R.K., DREPTURILE ŞI 

OBLIGAŢIILE ACESTORA 

Art.14.-(1)- Pot deveni membri asociați ai F.R.K. numai 

persoanele juridice române care au în obiectul de activitate 

kartingul şi care sunt recunoscute ca structuri sportive în 

condiţiile legii. 

 (3)- La cererea tip se anexează un dosar cu următoarele 

înscrisuri doveditoare: 

a)actul constitutiv şi statutul, în copii autentificate; 
     b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de 

acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care 

s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu 

personalitate juridică de drept privat; 

     c) copie legalizată a Certificatul de Identitate Sportivă 

(CIS); 

     d)copie legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul 

Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, în 

cazul structurilor sportive; 

e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în 

Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive 

pe acţiuni; 

f) copie a dovezii de sediu (act de proprietate, contract de 

închiriere sau de comodat);,  

g)copie a dovezii patrimoniului; 

h)copie a Certificatului de Înregistrare Fiscală (CIF), emis de 

ANAF. 

i) Sigla clubului  
J) dovada plăţii taxei de afiliere, în conformitate cu 

Normele  Financiare in vigoare ale F.R.K. 

Art.16.-(1)- Calitatea de membru asociat al F.R.K. se 

dobândeşte ca urmare a afilierii, aprobată definitiv de către 

Adunarea Generală. Afilierea definitivă a unui club sportiv va 

fi supusă aprobării în cadrul unei adunări generale ordinare, 

după o perioadă de 3 ani de afiliere provizorie în care clubul 

sportiv a fost activ (a participat cu sportiv/mecanic la 

competițiile sportive din cadrul calendarului competițional 

FRK). 
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a) dizolvarea F.R.K.; 
b) dizolvarea şi lichidarea structurii sportive, sau 

desfiinţarea secţiei de karting din cadrul respectivei 
structuri sportive; 

c) decizia unilaterală de retragere din F.R.K.; 
d) excluderea, la propunerea Consiliului Federal, ca 

urmare a stabilirii acestei sancţiuni disciplinare prin 

hotărâre definitivă şi irevocabilă, din cauza încălcării 
Statutului şi regulamentelor F.R.K. sau a legislaţiei 
din domeniu; 

 

 

 

 
 
 

e) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă de 
către organul Administrației Publice Centrale de 
Specialitate şi în consecinţă, radierea sa din 
Registrul Sportiv.  

f) neachitarea obligaţiilor financiare (inclusiv cotizația 
anuală) faţă de FRK pe o perioadă mai mare de doi 

ani; 
g) În cazul în care structura sportivă este inactivă pe o 

perioadă de 3 ani consecutivi; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)- În cazul încetării calităţii de membru al F.R.K., taxele şi 

cotizaţiile achitate pentru anul în curs nu se restituie. 

 

 

 

Art.18.- Membrii afiliaţi ai F.R.K., prin delegatul desemnat, 

au următoarele drepturi: 

a) să participe şi să exercite dreptul de vot în Adunările 

Generale ale F.R.K., în condiţiile în care au taxele 

Art.17.(1)- Calitatea de membru al F.R.K. încetează în 

următoarele situaţii: 

a) dizolvarea F.R.K.; 

b) dizolvarea şi lichidarea structurii sportive, sau 
desfiinţarea secţiei de karting din cadrul respectivei 
structuri sportive; 

c) decizia unilaterală de retragere din F.R.K.; 
d) ca urmare a sancţiunii disciplinare de excludere prin 

hotărâre definitivă,  sau pentru abateri repetate ori 
pentru încălcarea legislaţiei în vigoare, a Statutului 
F.R.K., a regulamentelor sau a hotărârilor Federaţiei, 
pentru iniţierea sau participarea la acţiuni de natură 
să pună în pericol autonomia, integritatea şi unitatea 

F.R.K., pentru litigii în instanţele civile legate de 
karting, pentru orice alte acţiuni care pot aduce 
prejudicii materiale, morale sau de imagine 
Federaţiei. Consiliul Federal suspendă structura 
sportivă respectivă din drepturile de membru afiliat 

şi va propune Adunării Generale excluderea 

acesteia.  
e) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă de 

către organul Administrației Publice Centrale de 
Specialitate şi în consecinţă, radierea sa din 
Registrul Sportiv.  

f) neachitarea obligaţiilor financiare (inclusiv cotizația 
anuală) faţă de FRK pe o perioadă mai mare de doi 

ani; 
g) În cazul în care structura sportivă este inactivă pe o 

perioadă de 3 ani consecutivi; 
h) ca urmare a modificării Actului Constitutiv sau a 

Statutului, sau a oricăror date care au stat la baza 
admiterii ca membru F.R.K., dacă acestea nu sunt 
ratificate în termen de Consiliul Federal. Modificările 

intervenite în actul constitutiv sau în statutul 
structurii sportive afiliate, precum şi ale datelor pe 
baza cărora a fost dobândită calitatea de membru 
afiliat, vor fi notificate obligatoriu Federaţiei în 
maxim 30 de zile de la producerea schimbărilor, sub 
sancţiunea excluderii structurii sportive respective 

din rândul membrilor F.R.K. 
i) în situaţiile prevăzute lit. b, c, e și h: pe baza 

documentelor menţionate, înregistrate la 
Secretariatul F.R.K., Consiliul Federal ia act de 
dizolvarea sau de retragerea structurii sportive şi de 
celelalte situaţii descrise care au condus la pierderea 
de drept a calităţii de membru afiliat, după care 

dispune radierea acesteia din evidenţele F.R.K. 
j) în situaţia prevăzută lit. f și g: cu 30 de zile înainte 

de împlinirea termenelor specificate, Secretariatul 
F.R.K. notifică prin  e-mail membrul care nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile financiare sau nu a avut 
activitate. Consiliul Federal propune excluderea 
membrului respectiv şi radierea acestuia din 

evidenţe. 
 (3)- În cazul încetării calităţii de membru al F.R.K., taxele 

şi cotizaţiile achitate pentru anul în curs nu se restituie. 

(4)- Structura sportivă exclusă din rândurile membrilor 

F.R.K. nu poate solicita reafilierea mai devreme de 2 ani de 

la data excluderii, dacă în hotărârea de excludere nu este 

specificată o perioadă mai lungă. 

Art.18.- Membrii afiliaţi ai F.R.K., prin delegatul desemnat, 

au următoarele drepturi: 

a) să participe şi să exercite dreptul de vot în Adunările 
Generale ale F.R.K., în condiţiile prezentului Statut; 
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achitate la zi; 
Art.19.- Membrii Federaţiei au următoarele obligaţii: 

a) să acţioneze în orice situaţie pentru respectarea 

prevederilor Statutului şi a regulamentelor F.R.K., 
precum şi a hotărârilor organelor de conducere, 
administrare şi control, care au fost luate în 
condiţiile legii şi ale prevederilor prezentului Statut; 

b) să activeze pentru realizarea scopului, obiectivelor şi 
atribuţiilor F.R.K.; 

c) să reprezinte şi să promoveze cu demnitate şi 
corectitudine interesele Federaţiei şi ale kartingului, 
să respecte şi să apere prestigiul acestora în orice 
situaţie în raporturile cu persoanele fizice sau 
juridice, române sau străine; 

d) să permită şi să se supună controlului dispus de 
F.R.K., în limita competenţelor acesteia, prin 
organele sale de conducere şi control; 

e) să asigure preluarea obligatiilor faţă de F.R.K.  de 

către membrii proprii (manageri, piloţi şi alte funcţii 
şi meserii specifice); 

f) să achite obligaţiile asumate faţă de F.R.K., la 

termenele şi în condiţiile stabilite de către aceasta; 
membrii Federaţiei îşi pierd dreptul de vot, în 
condiţiile prezentului Statut în cazul în care 
structura sportivă afiliată are obligaţii de plată 
neachitate la termen sau dacă se află sub incidenţa 
vreunei sancţiuni aplicate de F.R.K.; deasemeni se 

pierde dreptul de vot în cazul în care structura 
sportivă este inactivă pe o perioadă mai mare de 2 
ani consecutivi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
g) să organizeze și să participe la competiții sportive 

numai cu avizul FRK și cu respectarea statutului și al 
regulamentelor FRK.; 

h) orice alte obligaţii ce decurg din prevederile 
prezentului Statut şi din regulamentele F.R.K..  

Art.20.-(1)- Cererea de afiliere va fi adresată 

secretariatului F.R.K. şi va fi înregistrată la Registratura 

acesteia.    

(4)- Hotărârea provizorie de afiliere va fi supusă validării 

primei Adunări Generale a F.R.K., care va decide asupra 

afilierii definitive. 

(8)- Modificările intervenite în Actul constitutiv şi în Statutul 

structurii sportive afiliate, precum şi în actele necesare 

afilierii vor fi notificate obligatoriu F.R.K.,  în termen de 

maximum 15 zile calendaristice de la producere, prin 

 

Art.19.- Membrii Federaţiei au următoarele obligaţii: 

a) să acţioneze în orice situaţie pentru respectarea 
prevederilor Statutului şi a regulamentelor F.R.K., 
precum şi a hotărârilor organelor de conducere, 
administrare şi control, care au fost luate în 
condiţiile legii şi ale prevederilor prezentului Statut; 

b) să activeze pentru realizarea scopului, obiectivelor şi 

atribuţiilor F.R.K.; 
c) să reprezinte şi să promoveze cu demnitate şi 

corectitudine interesele Federaţiei şi ale kartingului, 
să respecte şi să apere prestigiul acestora în orice 
situaţie în raporturile cu persoanele fizice sau 
juridice, române sau străine; 

d) să permită şi să se supună controlului dispus de 

F.R.K., în limita competenţelor acesteia, prin 
organele sale de conducere şi control; 

e) să asigure preluarea obligatiilor faţă de F.R.K.  de 
către membrii proprii (manageri, piloţi şi alte funcţii 
şi meserii specifice); 

f) să achite obligaţiile asumate faţă de F.R.K., la 
termenele şi în condiţiile stabilite de către aceasta; 

membrii Federaţiei îşi pierd dreptul de vot, în 
condiţiile prezentului Statut în cazul în care structura 
sportivă afiliată are obligaţii de plată neachitate la 
termen sau dacă se află sub incidenţa vreunei 
sancţiuni aplicate de F.R.K.; deasemeni se pierde 
dreptul de vot în cazul în care structura sportivă este 

inactivă (nu participă în cadrul calendarului 
competițional a federației) pe o perioadă mai mare 
de 2 ani consecutivi; Secretariatul F.R.K. va notifica 
membrul care are obligații financiare neachitate sau 

este inactiv, prin email, iar în 10 zile lucrătoare de la 
data notificării aceștia își pierd dreptul de vot în 
cadrul adunărilor generale. 

g)  Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia pe 
anul în curs până la data de de 31 ianuarie este 
automat suspendat fapt ce conduce la interdicţia 
dreptului de participare la campionatele naţionale, 
serii, cupe sau trofee şi implicit pierderea dreptului 
de vot în organele FRK. Secretariatul F.R.K. va 
notifica membrul cu privire la pierderea dreptului de 

participare la activitatea sportivă a federației și a 
dreptului de vot. 
După achitarea integrală a cotizaţiei şi a sumelor 
restante, membrul afiliat suspendat din această 
cauză îşi reintră în drepturi în condiţiile prezentului 

Statut 

h) să organizeze și să participe la competiții sportive 
numai cu avizul FRK și cu respectarea statutului și al 
regulamentelor FRK.; 

i) orice alte obligaţii ce decurg din prevederile 
prezentului Statut şi din regulamentele F.R.K.. 

Art.20.-(1)- Cererea de afiliere va fi adresată 

secretariatului F.R.K. şi va fi înregistrată la Registratura 

acesteia.    

 (4)- Hotărârea provizorie de afiliere va fi supusă validării 

Adunării Generale a F.R.K., care va decide asupra afilierii 

definitive, după o perioadă de 3 (trei) ani în care structura 

sportivă este membru activ, afiliat provizoriu. 

(8)- Modificările intervenite în Actul constitutiv şi în Statutul 

structurii sportive afiliate, precum şi în actele necesare 

afilierii vor fi notificate obligatoriu F.R.K.,  în termen de 

máximum 30 zile calendaristice de la producere, prin 
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depunerea actelor respective, ceea ce conduce la 

reanalizarea de către F.R.K. a oportunităţii menţinerii afilierii 

structurii respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depunerea actelor respective, ceea ce conduce la 

reanalizarea de către F.R.K. a oportunităţii menţinerii afilierii 

structurii respective. 

Art 21. Afilierea, Schimbarea denumirii unei structuri 
sportive, Fuziunea 

(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 
minister 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 respectivei structuri sportive să participe la 
concursurile oficiale organizate în cadrul campionatelor 
naţionale de karting, Cupelor, Seriilor şi Trofeelor, precum şi 
la concursuri internaţionale în ţară şi în străinătate, în 
conformitate cu regulamentel în vigoare. 

(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;  

 (6)- După aprobarea definitivă a afilierii de către Adunarea 
Generală Ordinară, Federaţia Română de Karting va elibera 
Certificatul de afiliere. 

(7)- 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.  

 (8)- Modificările de statut ale structurii sportive afiliate se 
vor face numai în conformitate cu prevederile legii, cu avizul 
prealabil al Federaţiei Române de Karting. 

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

(10)- Două sau mai multe structuri sportive afiliate la FRK 
pot fuziona în condiţiile legii şi a Regulamentului de Afiliere 
și Fuziune aprobat de către Consiliul Federal 

(11)- Schimbarea denumirii unei structuri 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. 

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

(13)- Schimbarea denumirii atrage după sine înscrierea noii 
denumiri în licențele/ 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. 

(14)- Schimbarea denumirii unui membru afiliat devine 
operaţională după achitarea taxei de schimbare a denumirii, 
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Art.22.-(1)- Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea 

membrilor cu drept  de vot deliberativ, este organul de 

conducere al F.R.K., şi în consecinţă autoritatea supremă a 

acestei structuri. 

 

 

(2)- Adunarea Generală poate fi: 

a) ordinară, convocată anual în termen de minimum 30 

de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru 
desfăşurarea adunării 

b) de alegeri, convocată cu minimum 30 de zile 

calendaristice înainte de data încheierii mandatului 
celor aleşi; 

c) extraordinară, convocată cu minimum 15 zile 
calendaristice înainte de data stabilită pentru 
desfăşurarea şedinţei, la cererea a minimum 
50%+1 din numărul total al membrilor afiliaţi, a 
Preşedintelui sau a Consiliului Federal. 

(3)- Adunările Generale sunt convocate şi conduse de 

Preşedintele F.R.K., ajutat de un prezidiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taxă prevăzută în Normele Financiare ale FRK. 

(15)- Fuziunea a doi membri afiliaţi presupune dispariţia 
celor două persoane juridice şi apariţia uneia nouă în 

conformitate cu prevederile codului civil, şi se poate face 
numai dacă îndeplinesc prevederile Regulamentului de 
Fuziune aprobat de către Consiliul Federal 

Art.22.-(1)- Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea 

membrilor cu drept  de vot deliberativ, este organul de 

conducere al F.R.K., şi în consecinţă autoritatea supremă a 

acestei structuri. Adunările generale se pot desfășura astfel: 

 cu prezența fizică a reprezentanților membrilor 
federației,  

 on line – pe o platforma ce permite un sistem tip 
videoconferință  

 mixt – cu prezența fizică sau în on line. 
(2)- Adunarea Generală poate fi: 

a) ordinară, convocată anual în termen de minimum 30 
de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru 
desfăşurarea adunării 

b) de alegeri, convocată cu minimum 30 de zile 
calendaristice înainte de data încheierii mandatului 
celor aleşi; 

c) extraordinară, convocată cu minimum 15 zile 
calendaristice înainte de data stabilită pentru 
desfăşurarea şedinţei,  

(3)- Adunările Generale sunt convocate şi conduse de 

Preşedintele F.R.K 

(4) Norma de reprezentare la Adunarea Generală este de un 

vot pentru fiecare membru cu drept de vot (membru afiliat 

definitiv).  

(5) Dreptul de reprezentare se transmite de către membrul 

cu drept de vot unei singure persoane fizice ce face parte 

din structura sportivă. Membrii afiliaţi sunt obligaţi să 

nominalizeze şi să transmită Secretariatului F.R.K. datele de 

identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în 

Adunarea Generală, până la data specificată în convocator. 

Persoana cu drept de reprezentare a unei structuri sportive 

poate vota doar în numele acelei structuri sportive.  

Votul prin corespondenţă, prin telefon sau telefax nu este 

admis.  

În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate 

prezentate secretariatului FRK cu minim 5 zile înaintea 

ședinței, un membru al FRK nu poate delega o persoană din 

cadrul clubului să-l reprezinte la ședința adunării generale, 

votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială 

de către un alt membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială 

numai un singur alt membru F.R.K. 

(6) )- Un membru al F.R.K. (club sportiv afiliat definitiv) este 

reprezentat la Adunarea Generală de o persoană care va 

prezenta mandat semnat şi eventual  ștampilat de către 

preşedintele clubului respectiv.  

(7)Validarea reprezentaţilor cu drept de vot se face înaintea 

începerii adunării, pe baza mandatului scris care atestă 

calitatea de delegat la adunarea generală din partea unui 

membru afiliat definitiv. În baza mandatelor, la începutul 
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Art.23.- Atribuţiile Adunării Generale ordinare sunt 

următoarele: 

a) stabilirea şi aprobarea strategiei şi obiectivelor 

generale ale F.R.K., a programelor pe termen mediu 
şi lung, precum şi a planurilor anuale de activitate; 

b) analizarea activităţii desfăşurate şi aprobarea 
rapoartelor de activitate prezentate de Consiliul 
Federal; 

c) aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, a 

bilanţului contabil şi a raportului Comisiei de 

Cenzori; 
d) alegerea sau revocarea membrilor Consiliului 

Federal, ai Comisiei de Cenzori (Cenzorului) şi ai 
Comisiei de Apel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) adoptarea Actului constitutiv, a Statutului şi a 
oricăror modificări ulterioare ale acestora; 

f) demiterea întregului Consiliu Federal, în cazul 
respingerii raportului anual de activitate al acestuia 
şi convocarea de alegeri anticipate; 

g) aprobarea taxelor anuale care se încasează de la 
membri F.R.K. şi de la solicitanţii de licenţe; 

h) votarea propunerii Consiliului Federal, cu privire la 
sistemul competiţional naţional şi la regulamentele 
aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc.; 

i) aprobarea regulamentului de organizare şi 

ședinței, se constată dacă sunt îndeplinite condițiile de 

întrunire a cvorumului. 

Persoanele cu drept de reprezentare din cadrul clubului:  

 membri ai clubului sportiv așa cum sunt 
prevăzuți în statutul clubului, 

 sportivi/mecanici licențiați în anul 
desfășurării ședinței,  

 sportivi/mecanici legitimați, lista acestora 
trebuie trimisă secretariatului FRK odată cu 
cererea pentru viza anuală. 

(8)Reprezentanţii structurilor sportive afiliate provizoriu, 

care sunt incluse pe ordinea de zi pentru afilierea definitivă, 

au calitatea de invitaţi la adunarea generală ordinară şi nu 

au drept de vot. 

(9) În afara persoanelor cu drept de reprezentare, a 

delegatului autorităţii centrale pentru sport, a membrilor 

Consiliului Federal, a membrilor de onoare, a invitaţilor 

speciali, a jurnaliştilor acreditaţi, fotografi, cameramani sau 

a personalului auxiliar necesar desfăşurării şedinţei, accesul 

altor persoane este permis numai cu acordul scris al 

Consiliul Federal. 

Art.23.- Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele: 

a) stabilirea şi aprobarea strategiei şi obiectivelor 

generale ale F.R.K., a programelor pe termen mediu şi 
lung, precum şi a planurilor anuale de activitate; 
b) analizarea activităţii desfăşurate şi aprobarea 
rapoartelor de activitate prezentate de Consiliul Federal; 
c) aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, a 
bilanţului contabil şi a raportului Comisiei de Cenzori; 

d) alegerea sau revocarea membrilor Consiliului 
Federal, ai Comisiei de Cenzori (Cenzorului) şi ai Comisiei 
de Apel; revocare unui membru ales sau a întregului 
Consiliu Federal se poate face  printr-o moţiune de 
neîncredere în activitatea persoanei vizate sau a Consiliului 
Federal, semnată în interiorul a 15 zile, de cel puţin 2/3 
persoane cu drept de reprezentare la Adunarea Generală, 

din totalul membrilor afiliaţi. Moţiunea de neîncredere se 
motivează, indicându-se articolul din Statut sau al altor 
regulamente ale Federaţiei, considerat a fi fost încălcat. 
Moţiunea de neîncredere este statutară dacă este introdusă, 
respectiv înregistrată ori transmisă secretariatului federației 
cu confirmare de primire, în 48 de ore de la expirarea 
termenului de 15 zile în care aceasta trebuie semnată. 

Persoana vizată, sau Consiliul Federal, poate răspunde 

obiecţiunilor printr-o scrisoare deschisă, publicată împreună 
cu textul moţiunii pe site-ul oficial F.R.K. iar președintele 
F.R.K. va convoca Adunarea Generală Extraordinară. Dacă 
la şedinţa de Adunare Generală Extraordinară moţiunea 
trece, respectiv dacă este votată de cel puţin 2/3 din totalul 

membrilor F.R.K. afiliaţi definitiv la momentul votului, 
atunci persoana respectivă sau Consiliul Federal devin 
interimari şi se convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
de Alegeri, în conformitate cu prevederile statutare. 
e) adoptarea Statutului şi a oricăror modificări 

ulterioare ale acestora; 
f) demiterea întregului Consiliu Federal, în cazul 

respingerii, cu vot calificat (minimum 2/3 din numărul total 
al membrilor afiliaţi definitiv), a raportului anual de 
activitate al acestuia, şi convocarea de alegeri anticipate; 

g) aprobarea taxelor anuale care se încasează de la 
membri F.R.K. şi de la solicitanţii de licenţe; 
h) validarea propunerii Consiliului Federal, cu privire la 
sistemul competiţional naţional şi la regulamentele 
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funcţionare al F.R.K. şi a Regulamentului Disciplinar, 
precum şi a propunerilor de modificare ale acestora; 

j) validarea propunerilor Consiliului Federal privind 
afilierea definitivă a membrilor şi aprobarea 

propunerilor Consiliului Federal cu privire la 
acordarea titlurilor de „membru de onoare” şi de 
„Preşedinte de onoare” al F.R.K.; 

k) hotărârea cu vot calificat (minimum 2/3 din numărul 
total al voturilor la care au dreptul membri afiliaţi 
definitiv – care au drept de vot) privind dizolvarea şi 
lichidarea F.R.K., precum şi destinaţia bunurilor 
rămase după lichidare, în condiţiile dispoziţiilor 
legale în materie; 

l) hotărârea aderării/afilierii sau retragerii F.R.K. la/din 
organizaţii naţionale sau internaţionale, după caz; 

m) hotărârea asupra încetării calităţii de membru afiliat 
al F.R.K.; 

n) orice alte atribuţii date prin lege sau cele decurgând 
din prevederile prezentului Statut sau Actului 

constitutiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc.; 
i) aprobarea Regulamentului Disciplinar, precum şi a 
propunerilor de modificare ale acestuia; 
j) validarea propunerilor Consiliului Federal privind 

afilierea definitivă a membrilor şi aprobarea propunerilor 
Consiliului Federal cu privire la acordarea titlurilor de 
„membru de onoare” şi de „Preşedinte de onoare” al F.R.K.; 

k) hotărârea cu vot calificat (minimum 2/3 din numărul 
total al membrilor afiliaţi definitiv) privind dizolvarea şi 
lichidarea F.R.K., precum şi destinaţia bunurilor rămase 
după lichidare, în condiţiile dispoziţiilor legale în materie; 
l) hotărârea aderării/afilierii sau retragerii F.R.K. la/din 
organizaţii naţionale sau internaţionale, după caz; 

m) hotărârea asupra încetării calităţii de membru afiliat 
al F.R.K.; 
n) orice alte atribuţii date prin lege sau cele decurgând 
din prevederile prezentului Statut; 

 

Art .24.-(1)- Hotărârile Adunărilor Generale, în cazul în 

care nu este altfel stipulat în Statut, se iau cu majoritate 

simplă de voturi – 50%+1 din numărul membrilor care au 

votat (numărul voturilor exprimate) şi devin obligatorii 

pentru toţi membrii afiliaţi, pentru persoanele implicate în 

karting, precum şi pentru membrii afiliaţi care nu au luat 

parte la şedinţă sau care au votat împotrivă.  

(2) Membrul Federaţiei şi/sau reprezentantul acestuia care, 

într-o problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este 

direct vizat, sau care se găseşte în situaţii de 

incompatibilitate cu calitatea de votant, este obligat să se 

abţină de la vot din oficiu, sau la cererea Președintelui 

şedinţei. Indiferent de situaţie, dacă votul a fost numărat şi 

luat în calcul, acesta nu mai poate fi contestat după 

închiderea lucrărilor şedinţei. 

 (3)- Hotărârile Adunărilor Generale vor fi aduse, în scris, la 

cunoştinţa membrilor F.R.K., Consiliului Federal, 

preşedinţilor comisiilor de specialitate, de către Secretarul 

General, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data 

adoptării lor. Hotărârile intră în vigoare la data publicării lor 

pe site-ul federației. 

(4)- Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau 

prevederilor prezentului Statut, pot fi atacate în justiţie de 

către oricare dintre membri F.R.K. care nu au luat parte la 

Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut 

să se consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinţă. 

(5)- 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. Lucrările Adunării Generale pot fi 

înregistrate şi pe suport video/audio. 

(6)- 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 
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Art.24.-(1)- Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară 

anual şi este convocată cu 30 de zile calendaristice înainte 

de data stabilită pentru desfăşurarea sedinţei, 

comunicându-se celor în drept data, ora, locul şi ordinea de 

zi a sedinţei.    

(2)- Convocarea se face prin poştă electronică, cu 

confirmare de primire și pe site-ul oficial FRK. Adunarea 

Generală Ordinară este statutar constituită şi poate delibera 

în mod valabil doar în prezenţa a minimum 2/3 din membri 

afiliaţi definitiv. 

(3)- Materialele aferente ordinei de zi vor fi puse la 

dispoziţia celor convocaţi cu minimum 20 de zile 

calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

şedinţei Adunării Generale Ordinare, prin poșta electronică 

și pe site-ul F.R.K. 

(4)- Membri F.R.K. pot înainta propuneri pentru 

introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu minimum 10 

zile calendaristice înainte de data stabilită pentru 

desfăşurarea şedinţei. Aceste propuneri vor fi analizate de 

Consiliul Federal în exerciţiu şi vor fi supuse dezbaterii în 

Adunarea Generală. 

(5)- În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut 

la alin. (2) va fi convocată o nouă Adunare Generală,  în 

termen de maxim 14 zile calendaristice. Convocarea se va 

face prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu 

minim 48 ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

cu o cerere scrisă preşedintelui Federaţiei Române de 

Karting în care vor expune motivele solicitării.  

Dosarul Adunării Generale poate 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 statutului, consemnându-se clar 
modificările respective, 
h) Lista nominală a membrilor prezenţi la adunare, 

i) Lista invitaţilor, 
j) Candidaturile, CV-ul, declarațiile și, după caz, 
platforma electorală a candidaților la funcțiile eligibile ale 
F.R.K. 

k) Tabelele nominale cu membrii aleşi în Consiliul 
Federal, Cenzor/Comisia de Cenzori, Comisia de Apel. 
j) Procesul-verbal al adunării. 

k) Hotărârea adunării generale 
l) Înregistrarea audio, eventual video, a Adunării 
Generale, dacă plenul acesteia hotărăşte acest lucru 
Art.25.-(1)- Adunarea Generală este prezidată de către 

Preşedintele F.R.K. sau de către persoana desemnată de 

acesta.  

(2)- De regulă, hotărârile Adunării Generale se adoptă prin 

vot deschis. 

(3)- Excepţie de la prevederile alin.(2) se face pentru 

alegerea organelor F.R.K. sau atunci când, pentru o anumită 

hotărâre, Adunarea Generală decide votul secret. 

Art.26.-(1)- Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară 

anual şi este convocată cu minim 30 de zile calendaristice 

înainte de data stabilită pentru desfăşurarea sedinţei, 

comunicându-se celor în drept data, ora, locul şi ordinea de 

zi a sedinţei.    

(2)- Convocarea se face prin poştă electronică (e-mail) și pe 

site-ul oficial FRK. Adunarea Generală Ordinară este statutar 

constituită şi poate delibera în mod valabil doar în prezenţa 

a minimum 2/3 din membri afiliaţi definitiv. 

(3)- Materialele aferente ordinei de zi vor fi puse la 

dispoziţia celor convocaţi cu minimum 20 de zile 

calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

şedinţei Adunării Generale Ordinare, prin poșta electronică 

(email) 

(4)- Membri F.R.K. pot înainta propuneri pentru introducerea 

de noi puncte pe ordinea de zi, cu minimum 10 zile 

calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

şedinţei. Aceste propuneri vor fi analizate de Consiliul 

Federal în exerciţiu şi, dacă vor fi aprobate, vor fi supuse 

dezbaterii în Adunarea Generală. 

(5)- În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la 

alin. (2) va fi convocată o nouă Adunare Generală Ordinară,  

în termen de maxim 14 zile calendaristice. Convocarea se va 

face prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu 

minim 48 ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul. 

Convocarea celei de a doua adunări poate fi făcută odată cu 
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sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul. 

Aceasta va putea delibera valabil, cu 50%+1 voturi, 

indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi. 

(6)- Adunările Generale Ordinare care au pe ordinea de zi 

puncte cu privire la modificarea şi/sau completarea Actului 

constitutiv şi a Statutului sau privitoare la dizolvarea şi 

lichidarea F.R.K. se desfăşoară după procedurile prevăzute 

pentru Adunările Generale de Alegeri. 

(7)- Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include 

obligatoriu următoarele puncte: 

a) analiza raportului Consiliului Federal, privind 
activitatea desfășurată de la ultima Adunare 

Generală; 
b) aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli, a bilanţului contabil şi a raportului 
Comisiei de Cenzori pentru perioada de la ultima 

Adunare Generală, precum şi a proiectului bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare;  

c) Aprobarea Normelor financiare 

d) aprobarea realizării planului de activitate pe anul în 
curs şi a proiectului planului de activitate pentru 
perioada următoare; 

e) Aprobarea sistemului competiţional  
 

(8)- Un membru al F.R.K. (club sportiv afiliat definitiv) este 

reprezentat la Adunarea Generală de o persoană care va 

prezenta mandat semnat şi parafat de către preşedintele 

clubului respectiv. 

(9)- Votul prin corespondenţă nu este admis. 

(10)- În cazul în care, urmare a unor motive bine 

întemeiate prezentate secretariatului FRK, un membru al 

FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l 

reprezinte la ședința adunării generale, votul acestuia se 

poate efectua numai prin procură notarială de către un alt 

membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială 

numai un singur alt membru F.R.K. 

Art.25.-(1)- Adunarea Generală de Alegeri are loc odată la 

4 ani şi se convoacă cu minim 30 de zile calendaristice 

înainte de data expirării mandatului. Consiliul Federal va 

comunica celor în drept data, ora, locul şi ordinea de zi. 

Convocarea se face prin poştă electronică, cu confirmare de 

primire și pe site-ul oficial FRK 

(2)- Materialele care vor fi supuse dezbaterii vor fi puse la 

dispoziţia participanţilor cu minim 20 de zile calendaristice 

înainte de data Adunării Generale. 

(3)- Membrii F.R.K. pot înainta observaţii şi propuneri de 

îmbunătăţire a materialelor, precum şi propuneri de 

candidaţi pentru: preşedinte, vicepreşedinţi, membrii 

Consiliului Federal, Comisia de cenzori, Comisia se Apel, 

însoţite de curriculum vitae, argumentarea propunerii şi 

acceptul scris al fiecărei persoane propuse, cu minim 10 de 

zile calendaristice înainte de data Adunării Generale de 

Alegeri. La înaintarea propunerilor de candidaturi pentru 

Consiliul Federal vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 31 

din prezentul Statut. 

prima convocare a Adunării Generale Ordinare. Aceasta va 

putea delibera valabil, indiferent de numărul membrilor cu 

drept de vot prezenţi. 

(6)- Adunările Generale Ordinare care au pe ordinea de zi 

puncte cu privire la modificarea şi/sau completarea 

Statutului sau privitoare la dizolvarea şi lichidarea F.R.K. se 

desfăşoară după procedurile și termenele prevăzute pentru 

Adunările Generale de Alegeri. 

(7)- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va include 

obligatoriu următoarele puncte: 

a) analiza raportului Consiliului Federal, privind 
activitatea desfășurată de la ultima Adunare 

Generală; 
b) aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli, a bilanţului contabil şi a raportului 
Comisiei de Cenzori pentru perioada de la ultima 

Adunare Generală, descărcarea de gestiune a 
Consiliului Federal, precum şi aprobarea proiectului 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada 

următoare; 
c) aprobarea Normelor financiare 
d) aprobarea realizării planului de activitate pe anul în 

curs şi a proiectului planului de activitate pentru 
perioada următoare; 

e) Aprobarea sistemului competiţional  
(8)- Un membru al F.R.K. (club sportiv afiliat definitiv) este 

reprezentat la Adunarea Generală de o persoană care va 

prezenta mandat semnat şi parafat de către preşedintele 

clubului respectiv. 

(9)- Votul prin corespondenţă nu este admis. 

(10)- În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate 

prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate 

delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la 

ședința adunării generale, votul acestuia se poate efectua 

numai prin procură notarială de către un alt membru al 

F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială 

numai un singur alt membru F.R.K. 

Art.27.-(1)- Adunarea Generală de Alegeri are loc odată la 

4 ani şi se convoacă cu minim 30 de zile calendaristice 

înainte de data expirării mandatului. Președintele F.R.K., 

prin secretariatul federației, va comunica celor în drept data, 

ora, locul şi ordinea de zi. Convocarea se face prin poştă 

electronică, și pe site-ul oficial FRK 

(2)- Materialele care vor fi supuse dezbaterii vor fi puse la 

dispoziţia participanţilor cu minim 20 de zile calendaristice 

înainte de data Adunării Generale. 

(2)- Membrii F.R.K. pot înainta observaţii şi propuneri de 

îmbunătăţire a materialelor, precum şi propuneri de 

candidaţi pentru: preşedinte, membrii Consiliului Federal, 

Cenzor/Comisia de cenzori, Comisia se Apel, însoţite de 

curriculum vitae, argumentarea propunerii şi acceptul scris 

al fiecărei persoane propuse, cu minim 10 de zile 

calendaristice înainte de data Adunării Generale de Alegeri. 

La înaintarea propunerilor de candidaturi pentru Consiliul 

Federal vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 31 din 

prezentul Statut. 
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(4)- Candidaturile individuale ale celor care corespund 

condiţiilor stabilite de prezentul Statut şi care doresc să 

ocupe o funcţie aleasă în cadrul F.R.K., vor fi depuse cu cel 

puţin 10 zile calendaristice înainte de data Adunării 

Generale de Alegeri. 

(5)- F.R.K. va face publică lista persoanelor care au fost 

admise să candideze, cu cel puţin 5 zile calendaristice 

înainte de data Adunării Generale de Alegeri, numai după o 

analiză corectă a candidaturilor depuse în termen, de către 

Consiliul Federal în exerciţiu. 

 

 

 

(6)- În timpul sesiunii Adunării Generale de Alegeri nu se 

acceptă alte propuneri sau depunerea de noi candidaturi. 

 

 

(7)- Candidatura pentru funcţiile alese nu este limitată. În 

cazul absenţei unei persoane care face parte dintre 

candidaturi, ce trebuie motivată cu documente, votul pentru 

alegerea acesteia se poate efectua şi în lipsa persoanei 

respective. 

 

 

 

(8)- Votul prin corespondenţă al unei candidaturi nu este 

admis. 

(9)- În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate 

prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate 

delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la 

ședința Adunării Generale de Alegeri, votul acestuia se 

poate efectua numai prin procură notarială de către un alt 

membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială 

numai un singur alt membru F.R.K. 

Art.26.-(1)- Adunarea Generală de Alegeri este statutar 

constituită şi poate delibera în mod valabil dacă sunt 

prezenţi minimum 2/3 din membrii cu afiliere definitivă cu 

drept de vot. Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se 

face, înaintea începerii şedinţei, pe baza împuternicirii scrise 

care atestă calitatea de delegat la acea sedinţă din partea 

fiecărui membru afiliat.  

O persoană poate exercita dreptul la vot numai în numele a 

2 structuri sportive, una proprie şi una prin delegare. Votul 

prin corespondenţă nu este admis. 

(2)- În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (1) nu se 

întruneşte, se va convoca o nouă Adunare Generală de 

Alegeri în termen de maxim 14 zile calendaristice care se va 

desfăşura şi va putea delibera în condiţiile prezenţei a 

50%+1 a membrilor F.R.K. cu drept de vot. Convocarea se 

va face prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu 

(3)- Candidaturile individuale ale celor care corespund 

condiţiilor stabilite de prezentul Statut şi care doresc să 

ocupe o funcţie aleasă în cadrul F.R.K., vor fi depuse cu cel 

puţin 10 zile calendaristice înainte de data Adunării Generale 

de Alegeri. 

(4)- F.R.K. va face publică lista persoanelor care au fost 

admise să candideze pentru noile organisme (Consiliu 

Federal, Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori, 

Comisia de Apel), cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de 

data Adunării Generale de Alegeri, numai după o analiză 

corectă a candidaturilor depuse în termen, de către Consiliul 

Federal în exerciţiu. Materialele care vor fi supuse dezbaterii 

vor fi puse la dispoziţia participanţilor cu minim 5 de zile 

calendaristice înainte de data Adunării Generale. 

(5)- În timpul sesiunii Adunării Generale de Alegeri nu se 

acceptă alte propuneri sau depunerea de noi candidaturi. De 

asemenea, nu pot fi depuse noi candidaturi pentru ședințele 

reprogramate ale Adunării Generale de Alegeri, în cazul în 

care precedentele au fost amânate. 

(6)- Candidatura pentru funcţiile alese nu este limitată (o 

persoană poate candida pentru oricare dintre funcţiile alese 

prevăzute în statut). În cazul absenţei unei persoane care 

face parte dintre candidaturi, ce trebuie motivată cu 

documente, votul pentru alegerea acesteia se poate efectua 

şi în lipsa persoanei respective. 

(7) Alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Dacă 

pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea acestuia 

se poate face prin vot deschis. 

(8)- Votul prin corespondenţă al unei candidaturi nu este 

admis. 

(9)- În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate 

prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate 

delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la 

ședința Adunării Generale de Alegeri, votul acestuia se poate 

efectua numai prin procură notarială de către un alt membru 

al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială 

numai un singur alt membru F.R.K. 

Art.28.-(1)- Adunarea Generală de Alegeri este statutar 

constituită şi poate delibera în mod valabil dacă sunt 

prezenţi minimum 2/3 din membrii cu afiliere definitivă. 

Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se face, înaintea 

începerii şedinţei, pe baza împuternicirii scrise care atestă 

calitatea de delegat la acea sedinţă din partea fiecărui 

membru afiliat.  

O persoană poate exercita dreptul la vot numai în numele a 

2 structuri sportive, una proprie şi una prin delegare. Votul 

prin corespondenţă nu este admis. 

(2)- În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (1) nu se 

întruneşte, se va convoca o nouă Adunare Generală de 

Alegeri în termen de maxim 14 zile calendaristice care se va 

desfăşura şi va putea delibera în condiţiile prezenţei a 

50%+1 a membrilor F.R.K. afiliați definitiv. Convocarea se 

va face prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu 

minim 48 ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul. 
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minim 48 ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul. 

(3)- Dacă nici în această situaţie nu se întruneşte cvorumul 

prevăzut la alin. (2), se va convoca, în termen de maxim 7 

zile calendaristice, o nouă Adunare Generală de Alegeri care 

se va desfăşura şi va delibera în mod valabil cu 50%+1 din 

membrii prezenți la adunare, indiferent de numărul 

membrilor F.R.K cu afiliere definitivă, cu drept de vot, 

prezenţi. Convocarea se va face prin poștă electronică și pe 

site-ul oficial al FRK, cu minim 48 ore înainte de data 

stabilită pentru desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor 

în drept data, ora și locul. 

 

 

(4)- Structurile şi persoanele din conducerea F.R.K. vor 

rămâne în funcţie până la validarea rezultatelor noilor 

alegerilor. 

 

 

 

Art.27.-(1)- Adunarea Generală Extraordinară poate fi 

convocată astfel: 

a) în urma cererii scrise a 50%+1 a membrilor F.R.K. 
cu afiliere definitivă; 

b) în urma solicitării Preşedintelui sau a Consiliului 

Federal; 
c) la solicitarea organului Administraţiei Publice 

Centrale de specialitate, în condiţiile legii 69/2000; 

d) dacă se impune modificarea Actului constitutiv 
şi/sau a Statutului, sau sunt necesare hotărâri care 
ţin numai de competenţa Adunării Generale; 

e) în alte cazuri, prevăzute de lege; 
(2)- Adunarea Generală Extraordinară trebuie să fie 

convovată cu minim 15 zile calendaristice înainte de data 

stabilită pentru desfăşurarea sedinţei. Data, ora, locul de 

desfășurare și Ordinea de zi va fi comunicată membrilor prin 

poştă electronică, cu confirmare de primire și prin site-ul 

oficial F.R.K. 

 

 

(3)- Adunarea Generală Extraordinară este statutar 

constituită doar în prezenţa a cel puţin 2/3 a membrilor 

F.R.K. cu afiliere definitivă, cu drept de vot 

 (4)- Votul prin corespondenţă nu este admis.  

(5)- În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate 

prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate 

delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la 

ședința Adunării Generale de Alegeri, votul acestuia se 

poate efectua numai prin procură notarială de către un alt 

membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială 

numai un singur alt membru F.R.K.  

(3)- Dacă nici în această situaţie nu se întruneşte cvorumul 

prevăzut la alin. (2), se va convoca, în termen de maxim 7 

zile calendaristice, o nouă Adunare Generală de Alegeri care 

se va desfăşura şi va delibera indiferent de numărul 

membrilor F.R.K cu afiliere definitivă, prezenţi. Convocarea 

se va face prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, 

cu minim 48 ore înainte de data stabilită pentru 

desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept data, 

ora și locul. 

(4) Convocarea celei de a doua respectiv a treia adunare 

poate fi făcută odată cu prima convocare a Adunării 

Generale de Alegeri 

(5)- Structurile şi persoanele din conducerea F.R.K. vor 

rămâne în funcţie până la validarea rezultatelor noilor 

alegerilor.  

(6)- 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 vacante la Adunarea Generală care urmează, în 

condiţiile statutului şi al legii. Noii aleși vor avea mandat 

până la finalul mandatului  membrilor Consiliului Federal în 

exercițiu. 

Art.29.-(1)- Adunarea Generală Extraordinară poate fi 

convocată de către Președintele F.R.K. astfel: 

a) în urma cererii scrise a 50%+1 a membrilor F.R.K. 
cu afiliere definitivă; 

b) în urma solicitării Consiliului Federal sau la inițiativa 
președintelui; 

c) la solicitarea organului Administraţiei Publice 
Centrale de specialitate, în condiţiile legii 69/2000; 

d) dacă se impune modificarea Actului constitutiv 
şi/sau a Statutului, sau sunt necesare hotărâri care 
ţin numai de competenţa Adunării Generale; 

e) în alte cazuri, prevăzute de lege; 
(2)- Adunarea Generală Extraordinară trebuie să fie 

convovată cu minim 15 zile calendaristice înainte de data 

stabilită pentru desfăşurarea sedinţei. Data, ora, locul de 

desfășurare și Ordinea de zi va fi comunicată membrilor prin 

poştă electronică și prin site-ul oficial F.R.K. Materialele 

aferente ordinei de zi vor fi puse la dispoziţia celor convocaţi 

cu minimum 10 de zile calendaristice înainte de data 

stabilită pentru desfăşurarea şedinţei Adunării Generale 

Extraordinare, prin poșta electronică (email). 

(3)- Adunarea Generală Extraordinară este statutar 

constituită doar în prezenţa a cel puţin 2/3 a membrilor 

F.R.K. cu afiliere definitivă 

(4)- Votul prin corespondenţă nu este admis.  

(5)- În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate 

prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate 

delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la 

ședința Adunării Generale de Alegeri, votul acestuia se poate 

efectua numai prin procură notarială de către un alt membru 

al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială 

numai un singur alt membru F.R.K.  

(6)- În cazul Adunărilor Generale Extraordinare care au pe 
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(6)- 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 F.R.K. cu drept de vot, cu minim 15 zile 

calendaristice înaintea datei de desfăşurare a şedinţei. 

 

(7) În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (3) nu se 

întruneşte, în termen de maxim 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 afiliaţi definitiv cu drept de vot prezenţi. 

Convocarea se va face prin poștă electronică și pe site-ul 

oficial al FRK, cu minim 48 ore înainte de data stabilită 

pentru desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept 

data, ora și locul. 

Art.28.-(1)- Hotărârile Adunărilor Generale se iau cu 

majoritate de voturi – 50%+1 şi devin obligatorii pentru toţi 

membrii afiliaţi, pentru persoanele implicate în karting, 

precum şi pentru membrii afiliaţi care nu au luat parte la 

şedinţă sau care au votat împotrivă.  

(2)- Norma de reprezentare la Adunarea Generală este de 

un vot pentru fiecare membru cu drept de vot (membru 

afiliat definitiv cu taxele plătite la zi).  

(3)- Hotărârile Adunărilor Generale vor fi aduse, în scris, la 

cunoştinţa membrilor F.R.K., Consiliului Federal, 

preşedinţilor comisiilor de specialitate, de către Secretarul 

General, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data 

adoptării lor. 

(4)- Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului 

constitutiv sau prevederilor prezentului Statut, pot fi atacate 

în justiţie de către oricare dintre membri F.R.K. care nu au 

luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă 

şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de 

şedinţă. 

(5)- Cu ocazia fiecărei Adunări Generale, secretariatul 

acesteia întocmeşte un proces-verbal de şedinţă în care se 

consemnează modul de desfăşurare, dezbaterile care au 

avut loc şi hotărârile adoptate. 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. Lucrările Adunări Generale pot fi înregistrate şi pe 

suport video/audio. 

(6)- Procesele-verbale şi înregistrările video/audio ale 

Adunărilor Generale vor fi păstrate în arhiva F.R.K. la sediul 

acesteia, cu drept de consultare pentru toţi membrii F.R.K. 

şi de către alte persoane îndreptăţite legal, după o 

procedură stabilită în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al F.R.K. 

Art.29.-(1)- Adunarea Generală este prezidată de către 

Preşedintele F.R.K. sau de către persoana desemnată de 

acesta.  

(2)- De regulă, hotărârile Adunării Generale se adoptă prin 

vot deschis. 

(3)- Excepţie de la prevederile alin.(2) se face pentru 

ordinea de zi modificări /completări ale Statutului sau 

privitoare la dizolvarea şi lichidarea F.R.K. se desfăşoară 

după procedurile și termenele prevăzute pentru Adunările 

Generale de Alegeri,  iar textul modificărilor propuse va fi 

transmis în scris membrilor F.R.K. cu minim 20 zile 

calendaristice înaintea datei de desfăşurare a şedinţei.  

(7) În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (3) nu se 

întruneşte, în termen de maxim 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 afiliaţi definitiv prezenţi. Convocarea se 

va face prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu 

minim 48 ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul sau 

odată cu prima convocare a ședinței. 

Art.28.-(1)- Hotărârile Adunărilor Generale se iau cu 

majoritate de voturi – 50%+1 şi devin obligatorii pentru toţi 

membrii afiliaţi, pentru persoanele implicate în karting, 

precum şi pentru membrii afiliaţi care nu au luat parte la 

şedinţă sau care au votat împotrivă.  

(2)- Norma de reprezentare la Adunarea Generală este de 

un vot pentru fiecare membru cu drept de vot (membru 

afiliat definitiv cu taxele plătite la zi).  

(3)- Hotărârile Adunărilor Generale vor fi aduse, în scris, la 

cunoştinţa membrilor F.R.K., Consiliului Federal, 

preşedinţilor comisiilor de specialitate, de către Secretarul 

General, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data 

adoptării lor. 

(4)- Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului 

constitutiv sau prevederilor prezentului Statut, pot fi atacate 

în justiţie de către oricare dintre membri F.R.K. care nu au 

luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă 

şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de 

şedinţă. 

(5)- Cu ocazia fiecărei Adunări Generale, secretariatul 

acesteia întocmeşte un proces-verbal de şedinţă în care se 

consemnează modul de desfăşurare, dezbaterile care au 

avut loc şi hotărârile adoptate. 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. Lucrările Adunări Generale pot fi înregistrate şi pe 

suport video/audio. 

(6)- Procesele-verbale şi înregistrările video/audio ale 

Adunărilor Generale vor fi păstrate în arhiva F.R.K. la sediul 

acesteia, cu drept de consultare pentru toţi membrii F.R.K. 

şi de către alte persoane îndreptăţite legal, după o 

procedură stabilită în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al F.R.K. 

Art.29.-(1)- Adunarea Generală este prezidată de către 

Preşedintele F.R.K. sau de către persoana desemnată de 

acesta.  

(2)- De regulă, hotărârile Adunării Generale se adoptă prin 

vot deschis. 

(3)- Excepţie de la prevederile alin.(2) se face pentru 

alegerea organelor F.R.K. sau atunci când, pentru o anumită 
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alegerea organelor F.R.K. sau atunci când, pentru o anumită 

hotărâre Adunarea Generală decide votul secret. 

(4)- În cazul Adunărilor Generale care au pe ordinea de zi 

propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv sau a 

Statutului, hotărârile se adoptă prin votul secret al 

majorităţii (50%+1) a membrilor F.R.K. afiliaţi definitiv cu 

drept de vot. 

Art.30.-(1)- Consiliul Federal este format dintr-un număr 

de 7 membri (președinte, și 6 consilieri). Numărul 

membrilor, precum şi componenţa Consiliului Federal 

menţionată şi în Actul constitutiv, pot fi modificate dacă 

dezvoltarea activităţii F.R.K. impune aceasta. 

(2)- Nu pot deveni membri ai Consiliului Federal persoanele 

care sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare, hotărâtă de 

F.R.K. sau de structura sportivă din care fac parte. 

Art.31.-(1)- Din componenţa Consiliului Federal pot face 

parte membri desemnaţi de structurile sportive afiliate 

definitiv, persoane fizice cu responsabilităţi în activitatea de 

karting. 

Din Consiliul Federal poate face parte maximum 1 membru 

provenit de la un club afiliat definitiv. 

 (2) Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

1 Preşedinte F.R.K. 
2 Membri consilieri în număr de 6  (șase) din care: 

 Preşedinte Comisia de Regulamente şi 
Competiţii 

 Preşedinte Comisia Tehnică, Omologări şi 

Piste 
 Preşedinte Comisia Centrală de Arbitri 
 3 membri consilieri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotărâre Adunarea Generală decide votul secret. 

(4)- În cazul Adunărilor Generale care au pe ordinea de zi 

propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv sau a 

Statutului, hotărârile se adoptă prin votul secret al 

majorităţii (50%+1) a membrilor F.R.K. afiliaţi definitiv cu 

drept de vot. 

Art.30.-(1)- Consiliul Federal este format dintr-un număr 

de 7 membri (președinte, și 6 consilieri). Numărul 

membrilor, precum şi componenţa Consiliului Federal ot fi 

modificate dacă activitatea F.R.K. impune aceasta. 

(2) - 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 fac parte. 

Art.31.-(1)- Din componenţa Consiliului Federal pot face 

parte membri desemnaţi de structurile sportive afiliate 

definitiv, persoane fizice cu responsabilităţi în activitatea de 

karting. 

Din Consiliul Federal poate face parte maximum 1 membru 

provenit de la un club afiliat definitiv. 

 (2) Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

L) Preşedinte F.R.K. 
M) Membri consilieri în număr de 6  (șase) din care: 

 Preşedinte Comisia de Regulamente şi 
Competiţii 

 Preşedinte Comisia Tehnică, Omologări şi 

Piste 
 Preşedinte Comisia Centrală de Arbitri 
 3 membri consilieri  

 

31.3. Criterii pe care trebuie să le îndeplinească persoanele 

care vor să candideze pentru funcțiile alese ale frk 

Președinte:  

- să nu aibă condamnări definitive 
- vârsta minimă 25 ani 
- pregătire superioară 
- activitate în kartingul sportiv peste 5 ani 

- cunoașterea unei limbi de circulație 

internațională – nivel mediu 
- cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK 

 

Membru consilier 

-  să nu aibă condamnări definitive  
- vârsta minimă 25 ani 
- pregătire medie sau superioară  

- activitate în kartingul sportiv peste 3 ani  
- cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK 

 

Președinte al comisiei de specialitate 

- să nu aibă condamnări definitive 

- vărsta peste 25 ani 
- pregătire medie sau superioară 
- cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK 

- activitate în kartingul sportiv peste 3 ani  
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Art.32.-(1)- Consiliul Federal se întruneşte ori de câte ori 

este nevoie la convocarea Preşedintelui F.R.K. sau a 2/3 din 

membrii acestuia, dar nu mai puţin de 4 ori pe an. 

 

(2)- Şedinţa Consiliului Federal este statutar consituită dacă 

sunt prezenţi minimum 2/3 din numărul membrilor acestuia. 

(3)- Pentru a adopta hotărâri valabile, la şedinţele 

Consiliului Federal trebuie ca numărul de voturi să fie 

jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

(4)- La şedinţele Consiliului Federal este admis votul unui 

membru prin poştă electronică sau online, dacă acesta nu 

poate fi prezent. 

(5)- Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Federal sunt 

consemnate în Registrul de procese-verbale de către 

Secretarul General. 

Procesele-verbale sunt întocmite și semnate de către 

secretarul ședinței Consiliului Federal şi semnate de către 

Preşedintele F.R.K. sau Secretarul General, care răspunde 

de conformitatea celor consemnate.  

(6)-  Dacă membrii Consiliului Federal decid astfel, lucrările 

acestuia pot fi înregistrate pe suport audio/video. 

(7)- Pentru anumite probleme urgente, ședințele Consiliul 

Federal, care au un singur punct pe ordinea de zi, se vor 

desfășura online (prin vot pe e-mail). Secretariatul FRK va 

trimite documentele necesare desfășurării ședinței iar 

membrii Consiliului sunt obligați ca în termen de 48 ore să 

trimită votul prin e-mail. 

Art.33.-(1)- Consiliul Federal are următoarele atribuţii: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate 
pentru perioada anterioară, proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs 
şi proiectul planului de activitate, împreună cu 

normele financiare aplicabile; 
b) propune Adunării Generale dizolvarea şi lichidarea 

F.R.K., precum şi destinaţia bunurilor rămase după 

lichidare, conform legislaţiei în vigoare; 
c) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 

Generale, a planurilor şi programelor de activitate, 
precum şi respectarea de către toţi membrii a 

- cunoștințe în domeniul specialității comisiei. 
 

Membru al comisiei de apel 

- să nu aibă condamnări definitive 
- vârsta minimă 25 ani 
- cel puțin un membru trebuie să aibă pregătire 

superioară în domeniul juridic 
- cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK 

 

Cenzor 

- să nu aibă condamnări definitive 
- vârsta peste 25 ani 
- pregătire superioară în domeniul economico-

financiar 
Art.32.-(1)- Consiliul Federal se întruneşte ori de câte ori 

este nevoie la convocarea Preşedintelui F.R.K. sau a 2/3 din 

membrii acestuia, dar nu mai puţin de 4 ori pe an. Ședințele 

pot fi cu prezența fizică, on line pe platforme tip 

videoconferință sau mixte. 

(2)- Şedinţa Consiliului Federal este statutar consituită dacă 

sunt prezenţi minimum 2/3 din numărul membrilor acestuia. 

(3)- Pentru a adopta hotărâri valabile, la şedinţele Consiliului 

Federal trebuie ca numărul de voturi să fie jumătate plus 

unu din numărul membrilor prezenţi.  

(4)- La şedinţele Consiliului Federal este admis votul unui 

membru prin poştă electronică dacă acesta nu poate fi 

prezent. 

(5)- Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Federal sunt 

consemnate în Registrul de procese-verbale de către 

Secretarul General. 

Procesele-verbale sunt întocmite și semnate de către 

secretarul ședinței Consiliului Federal şi semnate de către 

Preşedintele F.R.K. sau Secretarul General, care răspunde 

de conformitatea celor consemnate.  

(6)-  Dacă membrii Consiliului Federal decid astfel, lucrările 

acestuia pot fi înregistrate pe suport audio/video. 

(7)- Pentru anumite probleme urgente, ședințele Consiliul 

Federal, care au un singur punct pe ordinea de zi, se vor 

desfășura (prin vot pe e-mail). Secretariatul FRK va trimite 

documentele necesare desfășurării ședinței iar membrii 

Consiliului sunt obligați ca în termen de 48 ore să trimită 

votul prin e-mail. 

Art.33.-(1)- Consiliul Federal are următoarele atribuţii: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate 
pentru perioada anterioară, proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs 
şi proiectul planului de activitate, împreună cu 

normele financiare aplicabile; 
b) propune Adunării Generale dizolvarea şi lichidarea 

F.R.K., precum şi destinaţia bunurilor rămase după 

lichidare, conform legislaţiei în vigoare; 
c) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 

Generale, a planurilor şi programelor de activitate, 
precum şi respectarea de către toţi membrii a 
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prevederilor Statutului, regulamentelor şi a altor 
dispoziţii legale privind activitatea sportivă specifică; 

d) întocmeşte regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale F.R.K., şi le avizează pe cele ale 

comisiilor existente în cadrul F.R.K., cu excepţia 
Comisiei de Cenzori; 

e) la propunerea Președintelui numeşte sau revocă 

Secretarul General al F.R.K.; 
f) la propunerea comisiilor de specialitate aprobă 

sistemul competiţional naţional şi regulamentele 
aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc. 
urmând ca acestea să fie supuse validării Adunării 
Generale;  

g) întocmeşte şi prezintă spre aprobarea Adunării 
Generale programele pe termen mediu şi lung ale 
F.R.K. şi aprobă regulamentele, instrucţiunile şi 
normele, elaborate de către comisiile de 
specialitate, necesare pentru organizarea şi 
desfăşurarea activităţii şi care nu sunt de 

competenţa Adunării Generale, aprobă normele 

după care se eliberează licenţele sportive; 
h) propune Adunării Generale modificările Actului 

constitutiv şi  ale Statutului F.R.K.; 
i) propune Adunării Generale acordarea titlurilor de 

„membru de onoare” şi de „Preşedinte de onoare” al 
F.R.K.; 

j) aprobă propunerile şi deciziile operative ale 

Secretarului General; 
k) prezintă spre aprobarea Adunării Generale 

organigrama şi politica de personal a F.R.K.; 
l) aprobă programele de dezvoltare ale bazei 

materiale aflate în patrimoniul F.R.K.; 
m) hotărăşte sau, după caz, propune înfiinţarea de 

entităţi economice şi alte activităţi care să contribuie 

la dezvoltarea activităţii F.R.K. şi la realizarea 
scopului şi obiectivelor acesteia; 

n) decide orice măsuri menite să asigure buna 
desfăşurare a activităţii F.R.K., în condiţiile 
respectării prezentului Statut, regulamentelor F.R.K. 
şi legislaţiei în vigoare; 

o) aprobă componenţa echipelor reprezentative, care 
participă în ţară sau în străinatate, la competiţiile 
internaţionale de karting; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către 
Adunarea Generală sau prevăzute în prezentul 
Statut. 

 

 

Art.34.-  Biroul operativ este alcătuit din: 

1. Preşedinte F.R.K. 
2. Secretar General F.R.K. 
3. Contabil 

(1)- Biroul Operativ este organul de administrare şi 

gestionare al F.R.K. care are ca atribuţii punerea în aplicare 

a măsurilor şi hotărârilor adoptate şi asigurarea desfăşurării 

curente între două şedinţe ale Consiliului Federal. 

(2)- Numărul şi componenţa Biroului Operativ pot fi 

modificate prin hotărârea Consiliului Federal. 

Art.35.- Biroul Operativ se convoacă în sedinţe ori de câte 

ori este necesar la cererea preşedintelui sau a secretarului 

general, după caz. 

 

prevederilor Statutului, regulamentelor şi a altor 
dispoziţii legale privind activitatea sportivă specifică; 

d) întocmeşte caietul de sarcini al organizatorului, 
contractul cadru de organizare competiții şi le 

avizează pe cele ale comisiilor existente în cadrul 
F.R.K., cu excepţia Comisiei de Cenzori; 

e) la propunerea Președintelui numeşte sau revocă 

Secretarul General al F.R.K.; 
f) la propunerea comisiilor de specialitate aprobă 

sistemul competiţional naţional şi regulamentele 
aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc. urmând 
ca acestea să fie supuse ratificării Adunării Generale;  

g) întocmeşte şi prezintă spre aprobarea Adunării 

Generale programele pe termen mediu şi lung ale 
F.R.K. şi aprobă regulamentele, instrucţiunile şi 
normele, elaborate de către comisiile de specialitate, 
necesare pentru organizarea şi desfăşurarea 
activităţii şi care nu sunt de competenţa Adunării 
Generale, aprobă normele după care se eliberează 

licenţele sportive; 

h) propune Adunării Generale modificările Statutului 
F.R.K.; 

i) propune Adunării Generale acordarea titlurilor de 
„membru de onoare” şi de „Preşedinte de onoare” al 
F.R.K.; 

j) aprobă propunerile şi deciziile operative ale 
Secretarului General; 

k) prezintă spre aprobarea Adunării Generale 
organigrama şi politica de personal a F.R.K.; 

l) aprobă programele de dezvoltare ale bazei materiale 
aflate în patrimoniul F.R.K.; 

m) hotărăşte sau, după caz, propune înfiinţarea de 
entităţi economice şi alte activităţi care să contribuie 

la dezvoltarea activităţii F.R.K. şi la realizarea 

scopului şi obiectivelor acesteia; 
n) decide orice măsuri menite să asigure buna 

desfăşurare a activităţii F.R.K., în condiţiile 
respectării prezentului Statut, regulamentelor F.R.K. 
şi legislaţiei în vigoare; 

o) aprobă componenţa echipelor reprezentative, care 

participă în ţară sau în străinatate, la competiţiile 
internaţionale de karting; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către 
Adunarea Generală sau prevăzute în prezentul 
Statut. 

q) are dreptul la clemență – acesta se aplică în cazuri 
excepționale iar votul pentru aceasta este de minim 

2/3 din totalul membrilor Consiliului Federal  
Art.34.-  Biroul operativ este alcătuit din: 

1. Preşedinte F.R.K. 
2. Secretar General F.R.K. 
3. Contabil/Economist 

(1)- Biroul Operativ este organul de administrare şi 

gestionare al F.R.K. care are ca atribuţii punerea în aplicare 

a măsurilor şi hotărârilor adoptate şi asigurarea desfăşurării 

curente între două şedinţe ale Consiliului Federal. 

(2)- Numărul şi componenţa Biroului Operativ pot fi 

modificate prin hotărârea Consiliului Federal. 

Art.35.- (1) Biroul Operativ se întruneşte ori de câte ori 

este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a secretarului 

general, după caz.  

(2)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 
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Art.36.- Biroul Operativ are următoarele atribuţii: 

(1)-În întrunirile Biroului Operativ se prezintă informări şi se 

iau decizii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Adunării 

Generale, Consiliului Federal, pentru rezolvarea problemelor 

curente ale activităţii şi se stabilesc responsabilităţi pentru 

soluţionarea acestora. 

(2)- Deciziile Biroului Operativ vor fi aplicate la termenele 

stabilite şi vor fi supuse ratificării primei şedinţe a Consiliului 

Federal. 

(3)- Biroul operativ angajează F.R.K. în relaţiile cu terţii, în 

limitele competenţelor delegate de Consiliul Federal, în 

condiţiile legii. 

(4)- Biroul Operativ poate lua orice decizie pe care o 

consideră necesară pentru protejarea intereselor FRK, dar 

numai după ce au consultat membrii Consiliului Federal. 

(5)- Deciziile luate de Biroul Operativ sunt semnate de către 

preşedintele de şedinţă şi difuzate membrilor afiliaţi, 

membrilor Consiliului Federal de către secretariatul 

federației, în termen de 24 de ore de la data terminării 

şedinţei. 

 

 

 

 

 

curente ale activităţii şi se stabilesc responsabilităţi pentru 

soluţionarea acestora. 

(3) Biroul Operativ este statutar constituit numai în prezenţa 

tuturor membrilor săi. 

(4) Deciziile Biroului Operativ se adoptă cu majoritate simplă 
a voturilor membrilor săi (două voturi „pentru” sau 
„împotrivă”, după caz, dintre cele trei voturi exprimate de 
membri săi). 

(5)- Deciziile Biroul Operativ vor fi aplicate la termenele 
stabilite şi vor fi supuse ratificării Consiliului Federal. 

(6)- Biroul Operativ 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. 

(7)- Biroul Operativ poate lua orice decizie pe care o 
consideră necesară pentru protejarea intereselor FRK, dar 
numai după consultarea, prin telefon sau e-mail a membrilor 
Consiliului Federal. 

(8)- Deciziile Biroul 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 Biroul Operativ. 

(9)- Deciziile adoptate de Biroul 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.36.- Biroul Operativ are următoarele atribuţii: 

principale: 

(1)-În întrunirile Biroului Operativ se prezintă informări şi se 

iau decizii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Adunării 

Generale, Consiliului Federal, pentru rezolvarea problemelor 

curente ale activităţii şi se stabilesc responsabilităţi pentru 

soluţionarea acestora. 

(2)- Deciziile Biroului Operativ vor fi aplicate la termenele 

stabilite şi vor fi supuse ratificării primei şedinţe a Consiliului 

Federal. 

(3)- Biroul operativ angajează F.R.K. în relaţiile cu terţii, în 

limitele competenţelor delegate de Consiliul Federal, în 

condiţiile legii. 

(4)- Biroul Operativ poate lua orice decizie pe care o 

consideră necesară pentru protejarea intereselor FRK, dar 

numai după ce au consultat membrii Consiliului Federal. 

(5)- Deciziile luate de Biroul Operativ sunt semnate de către 

preşedintele de şedinţă şi difuzate membrilor afiliaţi, 

membrilor Consiliului Federal de către secretariatul 

federației, în termen de 24 de ore de la data terminării 

şedinţei. 
 

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) elaborează în colaborare cu comisiile centrale proiecte de 
regulamente şi norme privind activitatea de karting şi le 
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Art.37.- Secretarul General al F.R.K. este numit de 

Consiliul Federal şi are următoarele prerogative şi atribuţii 

executive: 

a) reprezintă şi angajează F.R.K., alături de Preşedinte 
sau delegatul acestuia, în raporturile cu terţii; 

b) organizează şi conduce activitatea curentă, în scopul 
aplicării şi îndeplinirii de către toţi membrii F.R.K., 
de către organele acesteia şi de către personalul 
salariat, a tuturor sarcinilor ce decurg din hotărârile 

Adunării Generale, Consiliului Federal, precum şi din  
prevederile planurilor şi programelor de activitate; 

c) supraveghează, asigură şi răspunde de aplicarea şi 
respectarea prevederilor Statutului şi a 

regulamentelor F.R.K., a reglementărilor Federaţiei 
Internaţionale a Automobilului, precum şi a 

legislaţiei în vigoare; 
d) coordonează şi răspunde pentru derularea 

programelor de activitate pe termen mediu şi scurt, 
a calendarului sportiv intern si internaţional; 

e) organizează, coordonează şi sprijină, după caz, 
activitatea comisiilor F.R.K., a asociaţiilor judeţene 
de karting şi a municipiului Bucureşti, precum şi 

activitatea salariaţilor F.R.K.; 
f) asigură, prin comisiile F.R.K. şi structurile sportive 

afiliate, organizarea acţiunilor prevăzute în 
calendarul intern şi internaţional; 

g) organizează activitatea de supraveghere şi control 
în disciplina kartingului, potrivit dispoziţiilor legale şi 

prevederilor prezentului Statut; 

h) este ordonator de credite pentru activitatea F.R.K.; 
i) organizează, coordonează şi conduce activitatea 

personalului salariat al F.R.K.; 
j) reprezintă F.R.K. în raporturile cu structurile 

sportive interne şi internaţionale, cu autorităţile 
publice centrale şi locale, cu persoane fizice şi 

juridice, române sau străine, în lipsa Preşedintelui, 
pe bază de mandat, sau împreună cu acesta; 

k) semnează documentele F.R.K., alături de 
Preşedinte, în condiţiile prevederilor prezentului 
Statut şi dispoziţiilor legale în vigoare; 

 

l) acţionează, sau după caz, urmăreşte promovarea 

unor acţiuni de prevenire a violenţei şi a actelor de 

indisciplină, de promovare a eticii sportive şi 
spiritului sportiv în activităţile organizate de F.R.K. 
şi/sau structurile sportive afiliate; 

supune spre aprobare Consiliului Federal;  

c) întocmeşte în colaborare cu comisiile centrale proiecte de 
programe de activitate şi le prezintă Consiliului Federal; 

d) întocmeşte  proiectul  organigramei  şi  politicii  de  
personal  a  federaţiei  şi  le  prezintă Consiliului Federal;  

e) întocmeşte  proiectele  documentelor  pe  care  Consiliul  
Federal  le  prezintă  Adunării Generale;  

f) aprobă acte juridice şi contracte ale federaţiei, în limita 
competenţei stabilită prin prezentul  Statut;  

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

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

k) alte atribuţii delegate de Consiliul Federal, cu respectarea 
prevederilor statutului, prezentului regulament şi a 

actelor normative cu incidenţă în materie. 
Art.37.- Secretarul General al F.R.K. este numit de 

Consiliul Federal şi are următoarele prerogative şi atribuţii 

executive: 

a) reprezintă şi angajează F.R.K., alături de Preşedinte 
sau delegatul acestuia, în raporturile cu terţii; 

b) organizează şi conduce activitatea curentă, în scopul 
aplicării şi îndeplinirii de către toţi membrii F.R.K., de către 
organele acesteia şi de către personalul salariat, a tuturor 
sarcinilor ce decurg din hotărârile Adunării Generale, 
Consiliului Federal, precum şi din  prevederile planurilor şi 
programelor de activitate; 
c) supraveghează, asigură şi răspunde de aplicarea şi 

respectarea prevederilor Statutului şi a regulamentelor 

F.R.K., a reglementărilor Federaţiei Internaţionale a 
Automobilului, precum şi a legislaţiei în vigoare; 
d) coordonează şi răspunde pentru derularea 
programelor de activitate pe termen mediu şi scurt, a 
calendarului sportiv intern si internaţional; 
e) organizează, coordonează şi sprijină, după caz, 

activitatea comisiilor F.R.K., a asociaţiilor judeţene de 
karting şi a municipiului Bucureşti, precum şi activitatea 
salariaţilor F.R.K.; 
f) asigură, prin comisiile F.R.K. şi structurile sportive 
afiliate, organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul 
intern şi internaţional; 

g) organizează activitatea de supraveghere şi control în 
disciplina kartingului, potrivit dispoziţiilor legale şi 
prevederilor prezentului Statut; 

h) este ordonator de credite pentru activitatea F.R.K.; 
i) organizează, coordonează şi conduce activitatea 
personalului salariat al F.R.K.; dispune şi semnează 
angajarea, recompensarea sau, după caz, demiterea 

salariaţilor federaţiei, cu avizul preşedintelui; 
j) reprezintă F.R.K. în raporturile cu structurile sportive 
interne şi internaţionale, cu autorităţile publice centrale şi 
locale, cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, în 
lipsa Preşedintelui, pe bază de mandat, sau împreună cu 
acesta; 
k) semnează documentele F.R.K., alături de Preşedinte, 

în condiţiile prevederilor prezentului Statut şi dispoziţiilor 
legale în vigoare; 
l) acţionează, sau după caz, urmăreşte promovarea 
unor acţiuni de prevenire a violenţei şi a actelor de 

indisciplină, de promovare a eticii sportive şi spiritului 
sportiv în activităţile organizate de F.R.K. şi/sau structurile 

sportive afiliate;  
m) coordonează activitatea de elaborare, aprobare şi 
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m) 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; 

n) participă la acţiunile din calendarul sportiv naţional, 
organizate de F.R.K. sau de structurile sportive 
afiliate acesteia şi exercită autoritatea sportivă a 

F.R.K.; 
o) aprobă transferurile sportivilor, în conformitate cu 

regulamentele F.R.K.; 
 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din 
prezentul Statut sau delegate de către Preşedinte 
sau de Consiliul Federal, în condiţiile legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art.39.-(1)- F.R.K. are organigramă şi stat de funcţii 

proprii, aprobate de către Adunarea Generală. 

(2)- Fondurile destinate salarizării personalului angajat al 

F.R.K. pot fi asigurate din venituri proprii şi/sau din sumele 

alocate de la bugetul de stat. 

(3)- În situaţia în care unele funcţii de execuţie vor fi 

salarizate de la bugetul de stat, pe baza contractului 

încheiat cu organul administraţiei publice centrale de 

specialitate, din comisia de verificare a cheltuirii acestor 

fonduri, va face parte şi un reprezentant al acestui organ.   

 

 

 

 

Art.40.- Preşedintele F.R.K. are următoarele prerogative: 

……………… 

K) Numește un vicepreședinte din membrii 
Consiliului Federal; vicepreședintele  preia 
atribuţiile preşedintelui pe perioada în care 

acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita 
mandatul; 

CAPITOLUL VI.- COMISIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE 

KARTING 

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;  

n) 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; 
o) primeşte, rezolvă şi, după caz, semnează 
corespondenţa adresată FR Karting şi informează Consiliul 
Federal asupra principalelor probleme apărute; 
p) aprobă cheltuielile necesare asigurării funcţionalităţii 
federaţiei in limita bugetului aprobat; 

q) împreună cu preşedintele semnează documentele 
federaţiei, în condiţiile prevederilor statutului şi dispoziţiilor 
legale în vigoare; 
r) urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică 
a materialelor cu caracter tehnico – organizatoric destinate 
membrilor afiliaţi, organelor şi organismelor de lucru ale 

federaţiei; 

s) 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; 
t) participă la acţiunile din calendarul sportiv naţional, 
organizate de F.R.K. sau de structurile sportive afiliate 
acesteia şi exercită autoritatea sportivă a F.R.K.; 

u) aprobă transferurile sportivilor, în conformitate cu 
regulamentele F.R.K.;  
v) aprobă participarea la concursurile internaţionale de 
karting, în conformitate cu regulamentele în vigoare; 
w) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din 
prezentul Statut sau delegate de către Preşedinte sau de 

Consiliul Federal, în condiţiile legii. 

Art.39.-(1)- F.R.K. are organigramă şi stat de funcţii 

proprii, aprobate de către Adunarea Generală. 

(2)- Fondurile destinate salarizării personalului angajat al 

F.R.K. pot fi asigurate din venituri proprii şi/sau din sumele 

alocate de la bugetul de stat. 

(3)- În situaţia în care unele funcţii de execuţie vor fi 

salarizate de la bugetul de stat, pe baza contractului încheiat 

cu organul administraţiei publice centrale de specialitate, din 

comisia de verificare a cheltuirii acestor fonduri, va face 

parte şi un reprezentant al acestui organ.   

(3) Fișa postului pentru personalul angajat va fi aprobată de 

către Biroul Operativ. 

(4) Personalul executiv al Federaţiei încheie contracte 
individuale de muncă cu Federaţia. 

(5) Membrii Consiliului Federal și membrii comisiilor de 
specialitate pot fi retribuiţi, în condiţiile legii, conform 
normelor financiare. 

Art.40.- Preşedintele F.R.K. are următoarele prerogative: 

……………………. 

K) Numește un locțiitor din membrii Consiliului 
Federal; acesta preia atribuţiile preşedintelui pe 
perioada în care acesta este în imposibilitatea de 

a-şi exercita mandatul; 

CAPITOLUL VI.- COMISIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE 

KARTING 

Art.42.-(1)- Activitatea F.R.K. se desfăşoară prin şi cu 
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Art.42.-(1)- Activitatea F.R.K. se desfăşoară prin şi cu 

ajutorul Comisiilor, ca organisme de specialitate constituite 

pe domenii de activitate.  

 

 

 

 (4) Presedinții comisiilor de Regulamente şi Competiţii, 

Tehnică, Omologări şi Piste, Comisia Centrală de Arbitri, 

Comisia de Apel și Comisia de Cenzori vor fi aleși de către 

Adunarea Generală. Ceilalți președinți ai comisiilor vor fi 

numiți de către Consiliul Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajutorul Comisiilor, ca organisme de specialitate constituite 

pe domenii de activitate.  

Comisiile din cadrul F.R.K. gestionează competițiile sportive 

pe domenii de activitate şi coordonează activităţile din 

cadrul uneia sau mai multor probe sportive, pe baza 

regulamentelor naţionale specifice, elaborate după 

regulamentele cadru corespunzătoare ale F.I.A. şi aprobate 

de Consiliul Federal. 

 (4) Presedinții comisiilor de Regulamente şi Competiţii, 

Tehnice, Omologări şi Piste, Centrale de Arbitri, Comisia de 

Apel și Cenzorul sau după caz Comisia de Cenzori vor fi aleși 

de către Adunarea Generală. Ceilalți președinți ai comisiilor 

vor fi numiți de către Consiliul Federal. 

 (6) Comisiile, ca organisme de specialitate constituite pe 

domenii de activitate, sprijină activitatea Federaţiei Române 

de Karting. 

(7)- Comisiile prevăzute la art. 42 al. (3) punctele 1-6 sunt 
subordonate Consiliului Federal  

(8)- În afara Comisiei de Apel și a Cenzorului/Comisiei de 
Cenzori la care membrii sunt aleși prin vot secret în cadrul 
adunărilor generale, Preşedinţii comisiilor propun, spre 
aprobare Consiliului Federal, componenţa nominală a 
acestora, care de regulă sunt formate din 3-5 membri. 

(9)- Regulamentele de procedură ale comisiilor 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. 

(10)- Şedinţele comisiilor 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. 

(11)- În funcţie de specificul activităţii, comisiile se întrunesc 
în şedinţe organizate săptămânal, lunar, trimestrial sau ori 
de câte ori este necesar. 

(12)- Convocarea comisiilor se face de către preşedinţii 
acestora, ordinea de zi a fiecărei sedinţe fiind stabilită de 
către aceştia. 

(13)- Preşedintele, Consiliul Federal sau Secretarul General 
al Federaţiei Române de Karting poate convoca, ori de câte 
ori consideră necesar, şedinţa unei comisii, comunicând 
aceasta, în prealabil, preşedintelui respectivei comisii. I se 
va comunica şi problemele ce trebuie discutate în şedinţa 
respectivă. 

(14)- Şedinţele comisiilor vor fi conduse de preşedinţii 
acestora. În absenţa preşedintelui, sedinţa va fi condusă de 
unul dintre membri prezenţi, delegat de acesta. 

(15)- Deciziile comisiilor 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 care au votat „împotrivă” la o 
hotărâre adoptată, trebuie să-şi motiveze poziţia, ca opinie 
diferită, aceasta fiind consemnată în procesul-verbal al 
sedinţei. 
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(18)- Şedinţa fiecărei comisii este consemnată în registrul 
de procese-verbale. 

(19)- Deciziile comisiilor federaţiei se redactează, se 
semnează de toţi membri comisiei respective, se datează, se 
numerotează şi se transmit celor interesaţi, prin 
secretariatul FRK. 

(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 nu sunt, de regulă, publice; la 
aceste şedinţe, atât membrii Comisiilor, cât şi părţile, pot fi 
asistaţi de reprezentantul legal şi de împuterniciţii 
structurilor sportive înregistraţi în evidenţele F.R.K. şi pot 
solicita audierea martorilor şi depunerea de probe, inclusiv 
foto sau video. Părţile audiate sau însoţitorii acestora nu pot 
asista la deliberare. 

Art 43. Comisia de Regulamente și Competiții(CRC) 

(1)- este formată din 3-5 persoane: Preşedinte și 2-4 
membri. 

(2)- 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 (CNK), 
Campionatul Naţional de Karting – Anduranţă, concursurilor 
de tip Cupă, Serie şi Trofeu.  

(3)- veghează la aplicarea şi respectarea regulamentelor 
FRK şi a celor particulare ale fiecărui concurs de karting, 
sancţionează abaterile prevăzute în regulamentele Federaţiei 

Române de Karting. 

(4)- se sesizează din oficiu, dacă constată încălcări ale 
regulamentelor. 

(5)- analizează, verifică şi omologhează rezultatele fiecărei 
competiții desfășurate sub egida FRK la cel mult 2 zile de la 
terminarea acestora  şi dispune publicarea imediată a 
acestora, de regulă în ziua de marţi după amiază. 

(6)- La sfârşitul anului competiţional, întocmeşte 
clasamentele finale, propune acordarea titlurilor de campion 
naţional şi le supune ratificării Consiliului Federal. 

(7)- elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare 
propriu pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 

Art.44 Comisia Tehnică, Omologări și Piste (CTOP) 

 (1)- este formată din 3-5 persoane:preşedinte, 2-4 membri. 

(2)- studiază reglementările tehnice ale Federaţiei 
Internaţionale a Automobilului FIA şi CIK-FIA, le analizează 
şi le adaptează condiţiilor specifice kartingului din România; 

(3)- deleagă comisari tehnici la fiecare concurs pentru 
controlul respectării condiţiilor tehnice ale karturilor din 
concurs; 

(4)- studiază starea pistelor de karting existente şi le 
omologhează pentru concursurile din calendarul 
competițional al FRK și/sau le propune pentru omologarea 

internațională; 

(5)- elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
acesteia pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 
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Art.45.- Comisia Centrală de Arbitri (CCA) 

(1)- este organul de conducere al Colegiului Naţional de 
Arbitri (CNA) şi este formată din 3-5 persoane: președinte și 
2-4 membri. 

(2)- Colegiul naţional de arbitri este constituit din totalitatea 
arbitrilor FRK. 

(3)- organizează, coordonează şi controlează activitatea 
arbitrilor de karting; 

(4)- ţine evidenţa arbitrilor şi clasifică arbitrii în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Colegiului Naţional de Arbitri; 

(5)- efectuează delegările arbitrilor şi întocmeşte statele de 
plată, cu avizul secretarului general. 

(6)- elaborează Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 

Art.46.- Comisia de Disciplină şi Litigii (CDL) 

(1)- este formată din 3-5 persoane: preşedinte şi 2-4 
membri. 

(2)- veghează la aplicarea şi respectarea regulamentelor 
sportive ale FRK, sancţionează abaterile prevăzute în 
Regulamentul Disciplinar şi soluţionează reclamaţiile depuse 
împotriva sancţiunilor disciplinare și sportive aplicate de 
Colegiul Comisarilor Sportivi, Comisiile centrale de 
specialitate sau alte structuri sportive judeţene (municipale) 
de karting. 

(3)- se poate sesiza din oficiu, dacă constată manifestări 
necorespunzătoare din partea structurilor sportive, piloţilor, 

arbitrilor, organizatorilor, şefilor de structuri sportive afiliate, 
etc. 

(4) judecă şi aplică penalizări în plan sportiv, legate de 
încălcarea „regulii jocului”, dar și  sancţionează abaterile de 
natura comportamentului nesportiv sau violent, 
sancţionează nerespectarea deciziilor arbitrilor, orice alte 
abateri ale structurilor sportive afiliate, ale împuterniciţilor 
acestora sau ale oricărui sportiv licenţiat de la normele de 
conduită în sport, pentru încălcarea Statutului, a deciziilor 
F.R.K., pentru orice alte acţiuni care pot aduce atingere 
imaginii şi prestigiului F.R.K. sau care pun în pericol 
îndeplinirea obiectivelor F.R.K., integritatea şi unitatea 
Federaţiei. În cazul în care penalizările sunt legate de 
neconformităţi tehnice, Comisia solicită Comisarilor Tehnici 
punctul de vedere scris, documentat. 

(5) Judecarea cauzelor se face de urgenţă, cu citarea şi 
audierea părţilor implicate, dar şi în lipsa acestora, dacă au 
fost convocate în conformitate cu regulamentele şi nu sunt 
prezente, indiferent de motive. 

 (6)- Elaborează Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare și regulamentul de procedură al judecării 
contestaţiilor din sfera sa de competenţă, pe care îl supune 
aprobării Consiliului Federal 

Art.47.- Comisia Medicală și Antidoping (CMA) 

(1)- este formată din 1-3 persoane: preşedinte si maxim doi 
membri. 

(2)- urmăreşte aplicarea normelor medico-sportive 
prevăzute în regulamentele FIA, CIK-FIA şi legislaţia română 
în materie, cu privire la controlul şi asistenţa medicală a 
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sportivilor practicanti ai kartingului; 

(3)- întocmeşte programe vizând controlul medical şi 
antidoping al piloţilor în timpul şi la sfârşitul concursurilor; 

(4)- Elaborează Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 

Art.48.- Comisia pentru Marketing, Media şi 
Publicitate (CMMP) 

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

(2)- Comisia pentru marketing media şi publicitate 
urmăreşte atragerea sponsorilor şi a altor entităţi interesate 
în dezvoltarea acestui sport. 

(3)- asigură legătura funcţională cu principalele mijloace de 
informare – cotidiane de sport, social media,ziare centrale, 
posturi de radio şi televiziune; întocmeşte materialele care 
se difuzează; organizează conferinţele de presă ale 
Federaţiei Române de Karting. 

(4)- Comisia pentru marketing media şi publicitate 
elaborează Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare, pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 

Art . 49 – Comisia de Apel 

(1) este aleasă de Adunarea Generală fiind formată din 3 
persoane şi are mandatul egal cu al Consiliului Federal.  

(2) este autonomă, independentă, reprezentând autoritatea 
judecătorească supremă a F.R.K. 

(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) judecă apelurile introduse de membrii FRK împotriva 
hotărârilor pronunţate de Comisiile federale cu atribuţii 
jurisdicţionale sau în orice alte materii care intră în 
competenţa sa, stabilite prin Statut, regulamentul de 
organizare şi funcţionare al acestei comisii şi prin 
regulamentul disciplinar. 

(5) nu are în competenţă judecarea recursurilor asupra 
hotărârilor Consiliului Federal sau Adunării Generale. 

(6) hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive, irevocabile, 
executorii şi nu pot fi contestate în faţa instanţelor civile. 
Acestea se redactează în maximum 9 zile lucrătoare 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  

Art.50. Cenzorul sau Comisia de Cenzori  

(1) este structura F.R.K. care asigură controlul financiar 
asupra întregii activităţi. Cenzorul (Comisia de Cenzori) 
este autonomă.  

(2) Este/sunt ales/aleşi de Adunarea Generală, din partea 
membrilor afiliaţi. În cazul Comisiei de Cenzori aceasta 
va fi formată din 3 persoane, între care cel puţin o 
persoană trebuie să fie contabil autorizat sau expert 
contabil. 
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(3) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani. 
Aceştia pot fi realeşi. Cu excepţia unui singur contabil 
sau expert autorizat, nicio altă persoană din organele de 
conducere F.R.K. nu poate fi cenzor. 

(4) Cenzorul (Comisia de Cenzori) îşi poate elabora propriul 
regulament intern de funcţionare, în scopul îndeplinirii 
următoarelor atribuţii: 

a) verifică regulamentele şi normele Federaţiei cu privire la 
administrarea şi gestionarea patrimoniului acesteia şi dacă 
acestea sunt respectate. 

b) consultă şi controlează în orice moment situaţia financiar-
contabilă, situaţiile lunare, bilanţurile trimestriale, orice alte 
documente care au legatură cu administrarea şi gestionarea 
patrimoniului. Consemnează constatările în acte de control 
înregistrate în „Registrul Comisiei de Cenzori”. Cenzorul 
(Comisia de Cenzori) va sesiza imediat Preşedintele 
Federaţiei sau Biroul Executiv în situaţia în care se constată 
nereguli financiar-contabile sau în orice altă situaţie care 
impune aplicarea unor măsuri urgente, scop în care poate 
participa la şedinţa Consiliului Federal. 

c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de 
prezentul Statut ori stabilite în Adunarea Generală. 

(5) Cenzorul (Comisia de Cenzori) întocmeşte propriul 
raport anual pe care îl prezintă Adunării Generale a F.R.K. 

Art. 51. Organele jurisdicţionale ale F.R.K. 

(1) Federaţia Română de Karting are următoarele colegii şi 
comisii cu atribuţii jurisdicţionale: 

a) Colegiul Comisarilor Sportivi 

b) Comisia de Disciplină și Litigii 

c) Comisia de Apel 

(2) Atribuţiile şi procedura de judecată în Colegiul 
Comisarilor Sportivi sunt stabilite prin regulamentele 
sportive, iar cele ale Comisiilor F.R.K. se stabilesc prin 
regulamentele proprii de organizare şi funcţionare şi de 
procedură ale acestor Comisii, în condiţiile prezentului 
Statut. 

(3) Recurgerea la jurisdicţia instanţelor de drept comun este 
interzisă, sub sancţiunea revocării părţii recurente din 
funcţie, retragerii calităţii pe care a deţinut-o în karting, 
respectiv a retragerii calităţii de membru al F.R.K., după caz. 
Fac excepţie litigiile de muncă dintre cluburi şi sportivi, ori 
acelea dintre F.R.K. şi personalul salariat propriu, în aceste 

cazuri hotărârile date de instanţele de drept comun urmând 
a fi puse în executare potrivit legislaţiei muncii în vigoare.  

Colegiul Comisarilor Sportivi (C.C.S.)  

(a) este format din cei trei Comisari Sportivi care fac parte 
din conducerea unei competiţii, în baza delegării date de 
Comisia Centrală de arbitri, cu avizul Secretarului general.În 
îndeplinirea atribuţiilor lor aceştia pot aplica la locul de 
desfăşurare al competiţiei penalizările şi/sau sancţiunile 
prevăzute în regulamente şi în Statut pentru membrii afiliaţi 
structuri sportive, împuterniciţii acestora, sportivi, mecanici, 
antrenori, arbitri, oficiali, organizatori de competiţii, şefi de 
echipă etc. 

(b) se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizat în perioada 

şi la locul de desfăşurare a competiţiei de observatorul 
federal, de directorul sportiv al competiţiei, de oficialii sau 
arbitrii cursei, pentru abaterile constatate de aceştia, sau 
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după afişarea rezultatelor provizorii, de concurenţi (structură 
sportivă sau echipă), de sportivi, sau de orice persoană care 
a participat oficial la competiţie. 

(c) Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/contestaţiilor 
primite de C.C.S. în timpul regulamentar de la afişarea 
rezultatelor provizorii se face de urgenţă, în conformitate cu 
dispoziţiile regulamentelor în vigoare, cu audierea părţilor 
implicate, dar şi în lipsa acestora, dacă au fost convocate şi 
nu sunt prezente, indiferent de motive. 

(d) Contestaţiile depuse împotriva deciziilor luate de Colegiul 
Comisarilor Sportivi se soluţionează de Comisia de Disciplină 
și Litigii 

ART 52. Economistul federaţiei are aceleaşi atribuţii şi 
răspunderi stabilite prin lege funcţiei de contabil sau şef al 
compartimentului financiar-contabil din cadrul unei unităţi 
economice.  

(1) 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 pentru 
fiecare an competiţional, pe baza propunerilor întocmite şi 
prezentate, normele privind cuantumul taxelor, cotizaţiilor, 

contribuţiilor, penalităţilor din activitatea sportivă de karting 
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 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 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 
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CAPITOLUL VII.- ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE 

KARTING ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Art.43.-(1)- Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti 

bugetul federaţiei. 
l) Verifică 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 
ministerului 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 făcând verificări asupra operaţiilor 
apărute în extrase. 

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 . 

ș) Asigură îndeplinirea obligaţiilor federaţiei către bugetul 
statului, unităţile băncii şi terţi, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 

t) Organizează contabilitatea în cadrul federaţiei şi 
asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor. 
u) 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. 
v) Angajează federaţia prin semnătura sa alături de cea 
a secretarului general în toate operaţiunile patrimoniale. 
w) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin 
compartimentului financiar-contabil cu privire la controlul 
financiar–preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale. 
x) Participă la organizarea sistemului informaţional al 
federaţiei, urmărind folosirea cît mai eficientă a datelor în 
contabilitate. 
y) 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. 
z) 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. Prin Hotărâre a 
Adunării Generale, funcţia de economist poate fi preluată de 
o firmă specializată în servicii financiar-contabile. 

 

CAPITOLUL VII.- ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE KARTING 

ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Art.53.-(1)- Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti 
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pe ramuri de sport, sunt persoane juridice de drept privat, 

având ca scop principal organizarea activităţii de karting la 

nivel teritorial. 

(2)- La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, 

se poate constitui o singură asociaţie. 

 

 

 

 

 

(3)- Asociaţiile judeţene de karting şi a municipiului 

Bucureşti de karting sunt constituite din structuri sportive 

afiliate şi recunoscute de către acestea. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI.- DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

FEDERAŢIEI ROMÂNĂ DE KARTING 

Art.58.- Dizolvarea F.R.K. se poate produce în următoarele 

cazuri: 

 (3)- prin hotărârea Adunării Generale, convocată conform 

prevederilor prezentului Statut şi adoptată cu o majoritate 

de 50%+1 din membri afiliati definitiv cu drept de vot. 

Art.62.- Potrivit legii, F.R.K. are exclusivitatea pentru: 

b)dreptul de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii, 

precum şi asupra denumirii competiţiei pe care o 
organizează; 

 

 

 

 

 

 

Se schimbă numerotarea articolelor de la 44 la 66 în art 54 

până 76 

 

pe ramuri de sport, sunt persoane juridice de drept privat, 

având ca scop principal organizarea activităţii de karting la 

nivel teritorial. 

(2)- La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, 

se poate constitui o singură asociaţie. La constituire, 

asociaţiile judetene trebuie să obţină avizul prealabil al 

F.R.K. din care să rezulte că pe raza judeţului respectiv nu 

funcţionează şi nu se află în curs de constituire o altă 

asociaţie judeţeană de karting. Avizul are o durată de 

valabilitate de 60 de zile, perioadă în care nu este posibilă 

eliberarea unui alt aviz pentru o asociaţie similară, din 

acelaşi judeţ. Înfiinţarea unei asociaţii judeţene de karting 

fără avizul prealabil al F.R.K. sau în afara perioadei de 

valabilitate a acestuia este nulă de drept. 

(3)- Asociaţiile judeţene de karting şi a municipiului 

Bucureşti de karting sunt constituite din secţiile asociaţiilor 

şi cluburilor sportive care au sediul pe raza judeţului 

respectiv. Structurile sportive oficial recunoscute – asociaţii 

sportive, cluburi sportive - se pot afilia la asociaţia 

judeţeană de karting pentru participarea lor şi a sportivilor 

lor la competiţiile locale de pe raza judeţului unde îşi are 

sediul asociaţia judeţeană, în condiţiile legii şi ale 

prezentului Statut 

CAPITOLUL XI.- DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

FEDERAŢIEI ROMÂNĂ DE KARTING 

Art.68.- Dizolvarea F.R.K. se poate produce în următoarele 

cazuri: 

 (3)- prin hotărârea Adunării Generale, convocată conform 

prevederilor prezentului Statut şi adoptată  cu vot calificat 

(minimum 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi 

definitiv)  

Art.72.- Potrivit legii, F.R.K. are exclusivitatea pentru: 

b)este unicul proprietar şi deţinător al tuturor 
drepturilor de  producţie, difuzare sau preluare a 
imaginilor statice şi în mişcare, înregistrate şi 
difuzate ori distribuite pe orice fel de suport, al 

drepturilor de publicare pe internet, de sponsorizare, 
marketing, promovare, licenţiere legate de toate 
tipurile de competiţii sau evenimente oficiale, de 
nivel naţional și deţine exclusivitatea drepturilor de 
reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate 

şi/sau radiofonice la competiţiile care se desfăşoară 
sub autoritatea sa. 

 

 

  
 

 
2.) În urma numeroaselor modificări se aprobă în întregime Statutul Federației Române 

de Karting în următoarea formă: 
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S T A T UT U L 

F E D E R A Ţ I E I  R O M Â N E  DE  K A R T I N G 

 

CAPITOLUL I.  MEMBRI, DENUMIRE, SEDIUL, STATUTUL JURIDIC ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE A 

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING  

CAPITOLUL II. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

CAPITOLUL IV. MEMBRII F.R.K., DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA 

CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE FEDERAŢIEI ROMÂNE 

DE KARTING 

CAPITOLUL VI. COMISIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

CAPITOLUL VII. ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE KARTING ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CAPITOLUL VIII. MIJLOACELE MATERIALE ŞI FINANCIARE ALE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE 

KARTING 

CAPITOLUL IX. DISCIPLINA SPORTIVǍ  

CAPITOLUL X. SANCŢIUNI ŞI RECOMPENSE 

CAPITOLUL XI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

CAPITOLUL XII. DISPOZIŢII FINALE     

CAPITOLUL I.- MEMBRI, DENUMIRE,  SEDIU,  STATUTUL JURIDIC ŞI DURATA DE 

FUNCŢIONARE A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

Art.1. Noi membrii asociați: 

1.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SKAT KART, având sediul în mun. Târgu Secuiesc, str. Orban 

Balzs, nr. 16, jud. Covasna, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei 

Târgu Secuiesc sub nr. 3/16.03.2009, la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial 

sub nr. 9791/A/2009, având Certificat de Identitate Sportivă nr. CV/A2/00086/2009, Cod de 

Înregistrare Fiscală nr. 25303468, cont bancar nr. RO74RNCB0127108347730001 deschis la BCR 

Târgu Secuiesc, 

2.- CLUBUL SPORTIV SINED MOTORS SPORT RĂDĂUȚI având sediul în Rădăuți, str. Ochiurilor, 

nr. 32, jud. Suceava, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei 

Rădăuți sub nr. 17/12.12.2008, la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub 

nr. 7759/A/2008, având Certificat de Identitate Sportivă nr. SV/A2/00286/2009, Cod de Înregistrare 

Fiscală nr. 249940837, cont bancar nr. RO55RNCB0241107209140001 deschis la BCR Rădăuți, 

3.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV I.C.S.-RACING având sediul în mun. București, str. Aleea 

Callatis, nr. 7, bl. A9, ap.14, Sector 6, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa 

Judecătoriei Sectorului 6 București, sub nr. 53/14.06.2006, la Registrul național al persoanelor juridice 

fără scop patrimonial sub nr. 2312/A/2006, având Certificat de Identitate Sportivă nr. 

B/A2/00164/2006, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 18901140, cont bancar nr. 

RO36BRDE410SV71987644100 deschis la BRD, Ag. Orizont Drumul Taberei, București, 

4.- CLUBUL SPORTIV TOMIS – KART CONSTANŢA, având sediul în mun. Constanţa, str. Poporului, 

nr. 179, jud. Constanţa, înregistrat la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Constanţa 

sub nr. 24/02.04.2007, la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 

4208/A/2007, având Certificat de Identitate Sportivă nr. CT/A2/00131/2007, Cod de Înregistrare 

Fiscală nr. 21945198, cont bancar nr. RO44DAFB105200106770RO02 deschis la Bank Leumi 

Constanţa, 

5.- ASOCIAŢIA „CLUB SPORTIV REAL RACING” având sediul în mun. Tulcea, str. Păcii, nr. 66, bl. 

176, sc. C, et. 5, ap. 24, jud. Tulcea, înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa 

Judecătoriei Tulcea sub nr. 11/08.07.2008, la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop 

patrimonial sub nr. 8857/A/2008, având Certificat de Identitate Sportivă nr. TL/A2/00061/2009, Cod 
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de Înregistrare Fiscală nr. 24185380, cont bancar nr. RO44BACX0000000254496000 deschis la 

UniCredit Ţiriac Bank Tulcea, 

 6.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV BRT având sediul în mun. Bacău, Str. Aleea Ghioceilor, nr. 5, sc. 

C, ap. 9, jud. Bacău, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Bacău 

sub nr. 48/A/2012, având Certificat de Identitate Sportivă nr. BC/A2/00225/2012, Cod de Înregistrare 

Fiscală nr. 30997269, cont bancar nr. RO66CECEBC01F5RON0778512 deschis la CEC BANK –Sucursala 

Bacău, 

7.- CLUBUL SPORTIV JMS PERFORMANCE având sediul în mun. Giurgiu, Intrarea Morarilor, nr. 8, 

jud. Giurgiu, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Giurgiu, la 

Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 16/22.11.2011, având Certificat 

de Identitate Sportivă nr. GR/A2/00031/2012, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 29374798, cont bancar 

nr. RO83RNCB0145125009210001, deschis la BCR, 

8.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV RED MOTOR, având sediul în Timișoara, str. Bujorilor, nr. 160, 

jud. Timiș, înregistrat la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Timiș la Registrul 

naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr.71/24.04.2013, având Certificat de 

Identitate Sportivă nr. TM/A2/00150/2014, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 31677920,  

9.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ROADRUNNER RACING TEAM, având sediul în mun. Sibiu, str. 

Vasile Aaron, nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei 

Sibiu, la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 72/22.11.2012, având 

Certificat de Identitate Sportivă nr. SB/A2/00186/2013, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 30904987, cont 

bancar nr. RO24INGB0000999903313417, deschis la Banca ING, 

10.- CLUBUL SPORTIV SAVU RACING având sediul în mun. Cluj Napoca, str. Gral E. Grigorescu, nr. 

65, ap. 7, Cluj Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei 

Cluj Napoca, la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 

137/1999/22.09.1999, având Certificat de Identitate Sportivă nr. CJ/A2/00157/2005, Cod de 

Înregistrare Fiscală nr. 12277901, cont bancar nr. RO31BTRL01304205921369XX deschis la Banca 

Transilvania, 

11.- ASOCIAȚIA TRANSKART RACING CLUB TURDA având sediul în mun. Turda, str. 

Constructorilor, nr. 22, bl. A.1, et. 4, ap. 39, jud. Cluj, , înregistrată la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor la grefa Judecătoriei Turda, la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial 

sub nr. 10089/A/2010, având Certificat de Identitate Sportivă nr. CJ/A2/00010/2012, Cod de 

Înregistrare Fiscală nr. 26944959, cont bancar nr. RO13BTRL05101206S85788XX deschis la Banca 

Transilvania 

12.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV WILLI MSPORT BUCUREȘTI având sediul în mun. București, 

sos Salva, nr. 22, Sector 1, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei 

Sectorului 1 București, la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 

100/22.05.2012, având Certificat de Identitate Sportivă nr. B/A2/00071/2014, Cod de Înregistrare 

Fiscală nr. 32102823, cont bancar nr. RO77BTRL04801206198544XX deschis la Banca Transilvania, 

13.- ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV PERFORMANCE având sediul în mun. Sibiu, Aleea Fratii 

Buzesti, nr. 5, sc. A, ap. 14, jud. Sibiu înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa 

Judecătoriei Sibiu sub nr. 21/13.06.2005, având Certificat de Identitate Sportivă nr. 

SB/A2/00207/2005, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 17728905, cont bancar nr. 

RO89BACX0000004549144000 deschis la UniCredit Ţiriac Bank, 

14.- ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV ȚUȚUIANU RACING TEAM având sediul în localitatea Moldova 

Nouă, str. 1 Decemrie 1918, nr. 269, jud. Caras-Severin înregistrată la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor la grefa Judecătoriei Moldova Nouă, la Registrul național al persoanelor juridice fără scop 

patrimonial sub nr. 2/A/07.04.2011, având Certificat de Identitate Sportivă nr. CS/A2/00201/2016, 

Cod de Înregistrare Fiscală nr. 28040234, cont bancar nr. RO12RNCB0104022443490002 deschis la 

BCR, 

15.- ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV GULSTAR RACING având sediul în comuna Malu Mare, str. 

Aleea II Lămâiței, nr. 4, jud. Dolj, înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei 

Craiova la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 59/24.10.2016, 

având Certificat de Identitate Sportivă nr. DJ/A2/00251/2017, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 

36953172, cont bancar nr. RO23BUCU1452243412653RON deschis la ALPHA BANK, 
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16.- ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV PRAGA RACING având sediul în mun. Brașov, str. Jepilor, nr. 46, 

bl. B46, ap. 16, Brasov înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Brașov 

sub nr. 11/10.02.2017, având Certificat de Identitate Sportivă nr. BV/A2/00132/2018, Cod de 

Înregistrare Fiscală nr. 37079063, cont bancar nr. RO16BACX0000001406973001 deschis la UniCredit 

Bank, 

17.- ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV DANIELA ZAHARIE având sediul în mun. Timișoara, str. Izlaz, 

bl. 51, scara B, ap. 17, Timis înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei 

Timișoara sub nr. 29/27.02.2013, având Certificat de Identitate Sportivă nr. TM/A2/00017/2018, Cod 

de Înregistrare Fiscală nr. 31419727, cont bancar nr. RO21BTRLRONCRT0204322601 deschis la Banca 

Transilvania,  

18.- CLUBUL SPORTIV SIBIU RACING TEAM având sediul în Sibiu, str. Teilor, nr. 5, cam.1, ap.1, 

județul Sibiu, înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Sibiu sub nr. 

124/22.12.2014, având Certificat de Identitate Sportivă nr. SB/A2/00027/2015, Cod de Înregistrare 

Fiscală nr. 33913505, cont bancar nr. RO61INGB0000999904863594 deschis la ING Bank, 

19.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DADI-VIZ RACING, având sediul în Măgurele, Str. Milcov, nr 

31 A, cam 2, parter, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa 

Judecătoriei Cornetu sub nr. 33/30.07.2018, având Certificat de Identitate Sportivă nr. 

IF/A2/00302/2018, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 39727501; 

20.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CRG ROMÂNIA, având sediul în București, Str. Pitar Moș, nr. 

17, sector 1, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 

sub nr. 122/17.11.2009, având Certificat de Identitate Sportivă nr. B/A2/00016/2010, Cod de 

Înregistrare Fiscală nr. 26301368; 

21.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV X RACING TEAM având sediul în Voluntari, Șoseaua Erou 

Nicolae Iancu, nr. 85 T, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa 

Judecătoriei Buftea sub nr. 1263/94/11.03.2019, având Certificat de Identitate Sportivă nr. 

IF/A2/00126/2019, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 40866724; 

22.- CLUBUL SPORTIV ALEXANDRU BORLOVAN ALIAS SANDY având sediul în mun. Timișoara, 

str. Telegrafului, nr. 35, ap.2, jud. Timiș, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa 

Judecătoriei Timișoar, sub nr. 05/14.01.2010, având Certificat de Identitate Sportivă nr. 

TM/A2/00064/2010, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 26564534, cont bancar nr. 

RO92BRDE360SV01458723600 deschis la BRD; 

23.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TOKA RACING, având sediul în orașul Măgurele, str. 

Călugăreni, nr. 28A, corp C3, jud. Ilfov, înregistrat la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa 

Judecătoriei Cornetu sub nr. 16/01.03.2019, având Certificat de Identitate Sportivă nr. 

IF/A2/00176/2019, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 40752100, cont bancar nr. 

RO73BTRLRONCSOC484771701 deschis la Bank Transilvania, 

24.- CLUBUL SPORTIV  VIDI RALLY TEAM , având în Deva, Str. Ardealului, nr. 1, județul 

Hunedoara, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Deva sub nr. 

8/A/09.03.2010, având Certificat de Identitate Sportivă nr. HD/A2/00024/2011, Cod de Înregistrare 

Fiscală nr. 26876277; 

25.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DRINAGO RACING , având sediul în sat Mogoșoaia, com. 

Mogoșoaia, str. Livezilor, nr. 40 E, județul Ilfov înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la 

grefa Judecătoriei Buftea, județul Ilfov sub nr. 22346/94/2019, având Certificat de Identitate Sportivă 

nr. IF/A2/00037/2020, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 42032687; 

26.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV AUTOSALLY având sediul în Simeria, Str. Sigismund Toduța, nr 

44, județul Hunedoara înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Deva 

sub nr. 4/A/13.03.2015, având Certificat de Identitate Sportivă nr. HD/A2/00118/2015, Cod de 

Înregistrare Fiscală nr. 34568987; 

27.- CLUBUL SPORTIV AGRONOMIA BUCURESTI  având sediul în București, Bld. Mărășești, sector 

1,  având Certificat de Identitate Sportivă nr. B/A1/00001/2015, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 

34109178; 

28.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV FORMULA K RO, având sediul în București, Str. Alexandrina, 

nr. 12, sector 1, înregistrat la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Sectorului 1 sub 
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nr. 14/14.02.2020, având Certificat de Identitate Sportivă nr. B/A2/00089/2020, Cod de Înregistrare 

Fiscală nr. 42327971,  

29.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MASTERKART având sediul în Broșov, str. Prunului, nr. 15, bl. 

8, sc. E, et 1, ap 2, jud. Brașov, înregistrat la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei 

Brașov sub nr. 82/21.10.2019, având Certificat de Identitate Sportivă nr. BV/A2/00165/2020, Cod de 

Înregistrare Fiscală nr. 42154404,  

30.- ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV GTK RACING/GTK CURSE având sediul în București, Str. 

Bitolia, nr. 6, mansardă, Sector 1, înregistrat la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei 

Sectorului 1 sub nr. 59/08.09.2020, având Certificat de Identitate Sportivă nr. B/A2/00037/2021, Cod 

de Înregistrare Fiscală nr. 43581233, 

31.- ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HD MOTOR SPORT având sediul în Deva, str. Minerului, nr. 47, 

bl. 28, sc 3, ap. 56, Jud. Hunedoara, înregistrat la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa 

Judecătoriei Deva sub nr. 12/A/29.03.2017, având Certificat de Identitate Sportivă nr. 

HD/A2/00190/2017, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 37388930, 

Aprobăm actualul Statut al Federației Române de Karting 

Art 1(2)- În sensul prezentului statut, abrevierile, termenii şi sintagmele de mai jos au următorul 

înţeles: 

1 FIA Federaţia Internaţională a  
Automobilului 

2 CIK-FIA  Comisia Internaţională Karting a Federației Internaționale a Automobilului 

3 MS Ministerul Sportului 

4 ANAD Agenţia Naţională Anti-Doping 

5 FRK Federaţia Română de Karting 

6 Club Sportiv Structură sportivă, persoană juridică de drept privat sau persoană juridică 
 de drept public, după caz, constituită potrivit prevederilor Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

7 Asociaţie 
sportivă 

Societate civilă fără personalitate juridică, constituită potrivit prevederilor 
Codului civil şi ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

8 AJK/AMBK Asociaţia Judeţeană de Karting /Asociaţia Municipiului București de Karting – 
persoane juridice de drept privat, constituite potrivit prevederilor Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,cu modificările şi completările 
ulterioare,  

9 Secţie de karting Subunitate în cadrul unui club sportive sau asociaţie sportivă constituită 
potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

10 Adunare 
Generală 

Organul de conducere al F.R.K. alcătuit din totalitatea membrilor afiliaţi 
definitiv  

11 Consiliu Federal Organul de Conducere al F.R.K., care asigură punerea în executare a 
hotărârilor Adunări Generale, fiind constituit în conformitate cu prezentul 
statut. 

12 Afiliere Actul juridic reprezentând decizia luată de F.R.K., sau A.J.K./A.M.B.K., după 

caz, de a admite printre membrii săi o structură sportivă cu secţie de karting, 

în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu  
modificările şi completările ulterioare. 

13 
 

Membru afiliat Structură sportivă (club sportiv, A.J.K./A.M.B.K.) afiliată la F.R.K., în 
condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare şi prezentului statut. 

14 Membu afiliat 
activ 

Structura sportivă care: 
-este afiliată provizoriu sau definitiv la FRK;  
- pe parcursul anului calendaristic la care se face referire a participat/ 
participă în cadrul calendarului sportiv al FRK 

15 Membru afiliat 

inactiv 

Structura sportivă care: 

-este afiliată provizoriu sau definitiv la FRK; 
- pe parcursul anului calendaristic la care se face referire nu a participat în 
cadrul calendarului sportiv al FRK 

16 Legitimare Actul juridic bilateral stabilit între o structură sportivă şi un sportiv, prin care 

sunt asumate drepturi şi obligaţii reciproce. 

17 Legitimaţie 
sportivă 

Document care atestă apartenenţa unui sportiv la un club sportiv sau 
asociaţie sportivă. 

18 Oficial Persoană care reprezintă sau care este delegată să reprezinte F.R.K. 
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19 Arbitru Persoană competentă să evalueze calitatea prestaţiei, respectarea regulilor şi 
să aplice sancţiunile în cadrul unei competiţii sportive de karting. 

20 Calendar sportiv  Calendarul tuturor competiţiilor oficiale tutelate de F.R.K. desfăşurate la nivel 
naţional şi internaţional. 

21 Majoritate 
simplă 

Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din membrii afiliaţi definitiv, 
prezenţi la vot. 

22 Majoritate 
absolută 

Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din totalul membrilor afiliaţi 
definitiv. 

23 Majoritate 

calificată 

Este determinată de prevederile prezentului statut ca fiind de 2/3 din totalul 

membrilor afiliaţi definitiv. 

24 Majoritate 
relativă 

Reprezintă numărul cel mai mare de voturi obţinut de un candidat în raport 
cu voturile obţinute de ceilalţi candidaţi. 

25 Taxa Sumă de bani pe care o achită membri F.R.K., sportivii, antrenorii, arbitrii, în 

schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, în condiţiile şi la 
termenele stabilite de regulamentele F.R.K., în baza normelor financiare 

26 Cotizaţie Sumă de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii F.R.K., afiliați 
definitiv, în perioada 1.01 – 31.01. Pentru membrii afiliați provizoriu, 
cotizația anuală se achită după afilierea provizorie de către Consiliul Federal 

dar înaintea afilierii definitive de către Adunarea Generală  

27 Penalitate 
pecuniară sau în 
timp 

Sancţiunea pecuniară (ce constă în sume de bani) sau în timp pe care o 
primește cel care săvârşeşte o abatere disciplinară/o încălcare a prevederilor 
prezentului statut, a regulamentelor şi normelor F.R.K.. 

Art.2.-(1)- În conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 246/2005 şi a unor dispoziţii legale în materie, 

Federaţia Română de Karting, este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ şi funcţionează 

în baza Statutului propriu. 

(2)- În conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

Federaţia Română de Karting este structură sportivă de interes public naţional, persoană juridică de 

drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, 

constituită prin asocierea cluburilor sportive cu secţii pe ramura de sport karting. 

(3)- FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING este înscrisă în Registrul Federaţiilor Naţionale şi are 

Certificatul de Identitate Sportivă (CIS) din  01 iunie 2011. 

(4)- FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING este înscrisă la ANAF şi i s-a emis Certificatul de Înregistrare 

Fiscală (CIF) nr. 28559747 din 30 mai 2011. 

(5)- FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING, denumită, în continuare F.R.K., este singura structură sportivă 

specializată, pe plan naţional, în domeniul ramurii sportive-karting. 

(6)- F.R.K. este singura structură sportivă autorizată să reglementeze, să organizeze, să controleze şi 

să conducă activitatea în domeniul ramurii de sport-karting în România.  

(7)- F.R.K. este organizată şi funcţionează potrivit legislaţiei României, Statutului şi regulamentelor 

proprii şi în concordanţă cu Statutul FIA şi Prescripţiile Generale Aplicabile Concursurilor Internaţionale 

și Campionatelor, Cupelor, Seriilor şi Trofeelor CIK-FIA, organismul internaţional de specialitate. 

(8)- F.R.K. poate fi prin voinţa membrilor săi, membră a unor organisme internaţionale de profil, în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art.3 Sediul F.R.K. este situat în Strada Vasile Conta, nr. 16, etaj 4, camerele 414, 415 și 426, sector 

2, București, cod postal: 020951. 

Art.4.- Federaţia Română de Karting se înfiinţează pe durată nedeterminată. 

Art.5.-(1)- F.R.K. are ştampilă, siglă şi emblemă proprii, aprobate, sau după caz, modificate de către 

Adunarea Generală, în condiţiile legii. Sigla şi emblema sunt prezentate în anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezentul Statut.  

(2)- Însemnele vor fi folosite pe toate documentele emise de F.R.K., pe echipamentele şi materialele 

de concurs, pe materialele de promovare utilizate sau emise de aceasta, precum şi în oricare dintre 

situaţiile permise de lege şi regulamente.  
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(3)- Însemnele sunt proprietatea F.R.K., în condiţiile legii, şi nu pot fi folosite de către alte persoane 

fizice sau juridice, fără acordul scris al proprietarului.  

CAPITOLUL II.- SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

Art.6.- Scopul F.R.K. îl constituie dezvoltarea activităţilor sportive în ramura de sport karting pe tot 

teritoriul României. În acest sens, F.R.K. organizează, administrează şi promovează activitatea în 

interesul membrilor afiliaţi şi pentru atragerea de noi membri, pe plan naţional, în interesul formării şi 

educării practicanţilor, susţinătorilor şi simpatizanţilor, aceastei ramuri sportive - karting.      

Această ramură sportivă, cuprinde toate întrecerile, competiţiile, concursurile, paradele, evenimentele, 

manifestările, singulare sau din cadrul campionatelor, cupelor, trofeelor, seriilor, întreceri locale, 

judeţene (intrajudeţene), regionale (interjudeţene), naţionale, internaţionale, desfăşurate pe teritoriul 

României, unde sunt utilizate toate tipurile de vehicule terestre motorizate, a căror deplasare este 

controlată de conducător de la volanul vehiculului respectiv şi care prin construcţie rulează pe patru 

roţi, din care două sunt viratoare, care se finalizează prin stabilirea unui record, clasament sau ierarhii, 

atribuit de organizatori participanţilor, pe baza criteriilor impuse şi acceptate de aceştia, anterior 

începerii întrecerii respective. 

Art.7.-(1)- În vederea realizării scopului, Federaţia are următoarele obiective: 

a) lărgirea bazei de selecţie a viitorilor practicanţi ai acestui sport; 

b) extinderea practicării kartingului în toate judeţele ţării, prin colaborarea cu administraţiile locale 

şi centrale; 

      c) colaborarea strânsă cu organele Administraţiei Publice Centrale de Specialitate conform legii. 

     d) promovarea practicării sportului în cadru organizat, apărarea drepturilor şi intereselor membrilor 

afiliaţi, ale sportivilor, organizatorilor, arbitrilor, personalului angajat, oficialilor,etc. 

(2) Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, F.R.K. are următoarele atribuţii principale: 

a) A elaborează strategia naţională de dezvoltare în ramura de sport karting şi controlează 
aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi; 

b) elaborează întreg cadrul normativ al activităţii de karting respectând prezentul Statut şi 
legislaţia în vigoare. 

c) organizează, conduce, controlează şi supraveghează activităţile şi competiţiile oficiale la nivel 
naţional, în baza statutului şi regulamentelor adoptate; 

d) asigură organizarea evidenţei sportivilor amatori şi profesionişti din ramura de sport - karting. 

e) elaborerază sistemul competiţional naţional de karting şi calendarul sportiv anual al tuturor 
competiţiilor oficiale naţionale şi internaţionale la care participă membri F.R.K.,  potrivit 
statutului şi regulamentelor sale. 

f) asigură arbitrajul la competiţiile sportive și judecă orice fel de diferende sau litigii din 
calendarul competițional; 

g) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramura de sport karting, privind 
formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora, pe baza unui 

regulament propriu de funcţionare; 
h) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă din 

cadrul reprezentativelor naţionale la competiţiile internaţionale; 

i) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de lege şi potrivit statutului şi 
regulamentelor proprii; 

j) organizează şi tutelează competiţiile oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul 

României, cu avizul organelor Administraţiei Publice Centrale de Specialitate, conform legii; 
k) colaborează cu organele Administraţiei Publice Centrale şi/sau cu instituţiile din structurile 

acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din ramura sportivă - karting; 
l) promovează măsurile de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor interzise şi al 

metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a 
sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate direct la nivel naţional, în 
concordanţă cu reglementările CIK-FIA şi a legilor în vigoare; 

m) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea 
spiritului de fair-play şi a toleranţei în activitatea sportivă de karting; 

n) F.R.K. asigură reprezentarea României în competiţiile sportive internaţionale şi se poate afilia 
la FIA sau alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Administraţia Publică 
Centrală conform legii; 

Art.8.- În realizarea atribuţiilor sale în vederea organizării, desfăşurării şi asigurării bazei materiale şi 

a resurselor financiare necesare activităţii specifice, membri F.R.K. vor colabora cu organele 

Administraţiei Publice Centrale şi/sau locale conform legii, şi cu alte organizaţii guvernamentale şi 
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neguvernamentale, centrale sau/şi locale, cu agenţi economici, sponsori, susţinători, precum şi cu alte 

categorii de persoane fizice şi juridice, române sau străine, în condiţiile legii. 

Art.9.-(1)- F.R.K. îşi exercită supravegherea şi controlul activităţii asupra membrilor afiliaţi, în 

condiţiile prezentului Statut, în conformitate cu prevederile legale şi cu competenţele delegate de 

organul administraţiei publice centrale de specialitate.  

     (2)- În limitele prevederilor prezentului Statut şi ale regulamentelor proprii, F.R.K. soluţionează 

litigiile dintre membri săi, dintre aceştia şi organele F.R.K., orice alte abateri disciplinare sau încălcări 

ale regulamentelor, aplicând sancţiunile prevăzute de regulamentul specific. 

CAPITOLUL III.- PATRIMONIUL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING  

Art.10.- Patrimoniul social iniţial al F.R.K. este format din 40.000 lei, adică patruzecimiilei, aport în 

numerar. Patrimoniul se completează cu mijloace materiale şi financiare realizate conform prevederilor 

din Capitolul VIII al prezentului Statut.     

Art.11.-(1)- Patrimoniul F.R.K. nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul 

Statut. Orice acte juridice sau operaţiuni contrare acestui scop vor fi nule. 

(2)- F.R.K. poate accepta donaţii, sponsorizări sau legate testamentare cu sarcini din partea terţilor 

numai cu condiţia ca asemenea sarcini să nu contravină scopului şi obiectului de activitate al acesteia. 

Art.12.- Patrimoniul F.R.K. va fi înregistrat în evidenţele contabile. Disponibilităţile băneşti, în monedă 

naţională sau străină, vor fi păstrate în conturi bancare deschise la bănci din România, respectând 

legislaţia în vigoare.  

Art.13.- Anul financiar al F.R.K. corespunde anului calendaristic şi se încheie conform legii finanţelor 

publice. 

CAPITOLUL IV.- MEMBRI F.R.K., DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA 

Art.14.-(1)- Pot deveni membri asociați ai F.R.K. numai persoanele juridice române care au în obiectul 

de activitate kartingul şi care sunt recunoscute ca structuri sportive în condiţiile legii. 

(2)- Pentru obţinerea calităţii de membru afiliat, structurile sportive trebuie să se adreseze în scris, la 

secretariatul  F.R.K. cu o cerere tip.   

(3)- La cererea tip se anexează un dosar cu următoarele înscrisuri doveditoare: 

a) actul constitutiv şi statutul, în copii autentificate; 
b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de acordare a personalităţii juridice, de pe 

încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică de drept privat; 

c) copie legalizată a Certificatul de Identitate Sportivă (CIS); 

d) copie legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără 

scop patrimonial, în cazul structurilor sportive; 

e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor 

comerciale sportive pe acţiuni; 

f) copie a dovezii de sediu (act de proprietate, contract de închiriere sau de comodat); 

g) copie a dovezii patrimoniului; 

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

i) Sigla clubului  

j) dovada plăţii taxei de afiliere, în conformitate cu Normele  Financiare in vigoare ale F.R.K. 

Art.15.- În afara membrilor cu drept de vot, F.R.K. poate avea „membri de onoare”, persoane fizice 

care au adus sau aduc servicii deosebite F.R.K. şi  kartingului.  

Art.16.-(1)- Calitatea de membru asociat al F.R.K. se dobândeşte ca urmare a afilierii, aprobată 

definitiv de către Adunarea Generală. Afilierea definitivă a unui club sportiv va fi supusă aprobării în 

cadrul unei adunări generale ordinare, după o perioadă de 3 ani de afiliere provizorie în care clubul 
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sportiv a fost activ (a participat cu sportiv/mecanic la competițiile sportive din cadrul calendarului 

competițional FRK). 

(2)- Consiliul Federal aprobă afilierea provizorie a unei structuri sportive, până la Adunarea Generală a 

F.R.K. în care va fi afiliat definitiv.  

(3)- Calitatea de membru de onoare se dobândeşte prin aprobare de către Adunarea Generală, la 

propunerea Consiliului Federal. 

Art.17.(1)- Calitatea de membru al F.R.K. încetează în următoarele situaţii: 

a) dizolvarea F.R.K.; 
b) dizolvarea şi lichidarea structurii sportive, sau desfiinţarea secţiei de karting din cadrul 

respectivei structuri sportive; 
c) decizia unilaterală de retragere din F.R.K.; 
d) ca urmare a sancţiunii disciplinare de excludere prin hotărâre definitivă,sau pentru abateri 

repetate ori pentru încălcarea legislaţiei în vigoare, a Statutului F.R.K., a regulamentelor sau a 

hotărârilor Federaţiei, pentru iniţierea sau participarea la acţiuni de natură să pună în pericol 
autonomia, integritatea şi unitatea F.R.K., pentru litigii în instanţele civile legate de karting, 

pentru orice alte acţiuni care pot aduce prejudicii materiale, morale sau de imagine Federaţiei. 
Consiliul Federal suspendă structura sportivă respectivă din drepturile de membru afiliat şi va 
propune Adunării Generale excluderea acesteia.  

e) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă de către organul Administrației Publice Centrale 
de Specialitate şi în consecinţă, radierea sa din Registrul Sportiv.  

f) neachitarea obligaţiilor financiare (inclusiv cotizația anuală) faţă de FRK pe o perioadă mai 
mare de doi ani; 

g) În cazul în care structura sportivă este inactivă pe o perioadă de 3 ani consecutivi; 
h) ca urmare a modificării Actului Constitutiv sau a Statutului, sau a oricăror date care au stat la 

baza admiterii ca membru F.R.K., dacă acestea nu sunt ratificate în termen de Consiliul 
Federal. Modificările intervenite în actul constitutiv sau în statutul structurii sportive afiliate, 
precum şi ale datelor pe baza cărora a fost dobândită calitatea de membru afiliat, vor fi 

notificate obligatoriu Federaţiei în maxim 30 de zile de la producerea schimbărilor, sub 
sancţiunea excluderii structurii sportive respective din rândul membrilor F.R.K. 

i) în situaţiile prevăzute lit. b, c, e și h: pe baza documentelor menţionate, înregistrate la 

Secretariatul F.R.K., Consiliul Federal ia act de dizolvarea sau de retragerea structurii sportive 
şi de celelalte situaţii descrise care au condus la pierderea de drept a calităţii de membru 
afiliat, după care dispune radierea acesteia din evidenţele F.R.K. 

j) în situaţia prevăzută lit. f și g: cu 30 de zile înainte de împlinirea termenelor specificate, 
Secretariatul F.R.K. notifică prin  e-mail membrul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare 
sau nu a avut activitate. Consiliul Federal propune excluderea membrului respectiv şi radierea 
acestuia din evidenţe. 

(2)- Încetarea calităţii de membru al F.R.K. se hotărăşte de către Adunarea Generală, la propunerea 

Consiliului Federal. 

(3)- În cazul încetării calităţii de membru al F.R.K., taxele şi cotizaţiile achitate pentru anul în curs nu 

se restituie. 

(4)- Structura sportivă exclusă din rândurile membrilor F.R.K. nu poate solicita reafilierea mai devreme 

de 2 ani de la data excluderii, dacă în hotărârea de excludere nu este specificată o perioadă mai lungă. 

Art.18.- Membrii afiliaţi ai F.R.K., prin delegatul desemnat, au următoarele drepturi: 

a) să participe şi să exercite dreptul de vot în Adunările Generale ale F.R.K în condiţiile 

prezentului Statut 
b) să candideze şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale F.R.K. sau în 

alte organisme şi comisii ale acesteia, prin persoanele desemnate de aceştia, dacă au 18 ani 
împliniţi şi nu sunt supuşi unor sancţiuni sau interdicţii legale pentru funcţiile la care 
candidează; 

c) să participe la acţiunile organizate de F.R.K., în condiţiile prezentului Statut; 
d) să facă propuneri pentru organele şi comisiile F.R.K. sau privitoare la activitatea acestora; 

e) să iniţieze proiecte şi hotărâri specifice bunului mers al activităţii de karting, pe care să le 
depună la Consiliul Federal; 

f) să aibă acces la informaţie, documentare şi consultanţă privind domeniul de activitate al 
F.R.K., în condiţiile în care nu dăunează intereselor altor membri. 

Art.19.- Membrii Federaţiei au următoarele obligaţii: 

a) să acţioneze în orice situaţie pentru respectarea prevederilor Statutului şi a regulamentelor 
F.R.K., precum şi a hotărârilor organelor de conducere, administrare şi control, care au fost 

luate în condiţiile legii şi ale prevederilor prezentului Statut; 
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b) să activeze pentru realizarea scopului, obiectivelor şi atribuţiilor F.R.K.; 

c) să reprezinte şi să promoveze cu demnitate şi corectitudine interesele Federaţiei şi ale 
kartingului, să respecte şi să apere prestigiul acestora în orice situaţie în raporturile cu 
persoanele fizice sau juridice, române sau străine; 

d) să permită şi să se supună controlului dispus de F.R.K., în limita competenţelor acesteia, prin 
organele sale de conducere şi control; 

e) să asigure preluarea obligatiilor faţă de F.R.K.  de către membrii proprii (manageri, piloţi şi alte 
funcţii şi meserii specifice); 

f) să achite obligaţiile asumate faţă de F.R.K., la termenele şi în condiţiile stabilite de către 
aceasta; membrii Federaţiei îşi pierd dreptul de vot, în condiţiile prezentului Statut în cazul în 
care structura sportivă afiliată are obligaţii de plată neachitate la termen sau dacă se află sub 
incidenţa vreunei sancţiuni aplicate de F.R.K.; deasemeni se pierde dreptul de vot în cazul în 
care structura sportivă este inactivă (nu participă în cadrul calendarului competițional a 
federației) pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi; Secretariatul F.R.K. va notifica 

membrul care are obligații financiare neachitate sau este inactiv, prin email, iar în 10 zile 
lucrătoare de la data notificării aceștia își pierd dreptul de vot în cadrul adunărilor generale. 

g) Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia pe anul în curs până la data de de 31 ianuarie 
este automat suspendat fapt ce conduce la interdicţia dreptului de participare la campionatele 
naţionale, serii, cupe sau trofee şi implicit pierderea dreptului de vot în organele FRK. 

Secretariatul F.R.K. va notifica membrul cu privire la pierderea dreptului de participare la 
activitatea sportivă a federației și a dreptului de vot. 

După achitarea integrală a cotizaţiei şi a sumelor restante, membrul afiliat suspendat din 
această cauză îşi reintră în drepturi în condiţiile prezentului Statut 

h) să organizeze și să participe la competiții sportive numai cu avizul FRK și cu respectarea 
statutului și al regulamentelor FRK.; 

i) orice alte obligaţii ce decurg din prevederile prezentului Statut şi din regulamentele F.R.K.. 
 

Art.20.-(1)- Cererea de afiliere va fi adresată secretariatului F.R.K. şi va fi înregistrată la Registratura 

acesteia.    

(2)- Consiliul Federal este obligat, ca în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data 

înregistrării cererii de afiliere să confirme structurii sportive solicitante afilierea provizorie, sau după 

caz, motivele pentru care aceasta nu este acceptată. 

(3)- Afilierea unui membru este hotărâtă, cu titlu provizoriu, de către Consiliul Federal.    

(4)- Hotărârea provizorie de afiliere va fi supusă validării Adunării Generale a F.R.K., care va decide 

asupra afilierii definitive, după o perioadă de 3 (trei) ani în care structura sportivă este membru activ, 

afiliat provizoriu. 

(5)- Data de la care respectivul membru are drept de vot este prima zi de după şedinţa Adunării 

Generale în care a fost aprobată afilierea definitivă. 

(6)- Structurile sportive afiliate vor împuternici, pe bază de mandat scris, persoanele fizice desemnate 

să reprezinte interesele acestora în raporturile cu F.R.K. 

(7)- Structurile sportive, constituite şi recunoscute în condiţiile legii, pot participa şi la constituirea 

asociaţiilor judeţene de karting şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, se pot afilia şi la acestea. 

(8)- Modificările intervenite în Actul constitutiv şi în Statutul structurii sportive afiliate, precum şi în 

actele necesare afilierii vor fi notificate obligatoriu F.R.K.,  în termen de máximum 30 zile 

calendaristice de la producere, prin depunerea actelor respective, ceea ce conduce la reanalizarea de 

către F.R.K. a oportunităţii menţinerii afilierii structurii respective. 

Art 21. Afilierea, Schimbarea denumirii unei structuri sportive, Fuziunea 
 

(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 minister 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. 
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(4)- Prin aprobarea afilierii, Federaţia Română de Karting dă dreptul respectivei structuri sportive să 
participe la concursurile oficiale organizate în cadrul campionatelor naţionale de karting, Cupelor, 
Seriilor şi Trofeelor, precum şi la concursuri internaţionale în ţară şi în străinătate, în conformitate cu 
regulamentel în vigoare. 

(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;  

 
 

(6)- După aprobarea definitivă a afilierii de către Adunarea Generală Ordinară, Federaţia Română de 
Karting va elibera Certificatul de afiliere. 

(7)- 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.  

 (8)- Modificările de statut ale structurii sportive afiliate se vor face numai în conformitate cu 

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

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

(10)- Două sau mai multe structuri sportive afiliate la FRK pot fuziona în condiţiile legii şi a 
Regulamentului de Afiliere și Fuziune aprobat de către Consiliul Federal 

(11)- Schimbarea denumirii unei structuri 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. 

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

(13)- Schimbarea denumirii atrage după sine înscrierea noii denumiri în licențele/ 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. 

(14)- Schimbarea denumirii unui membru afiliat devine operaţională după achitarea taxei de 
schimbare a denumirii, taxă prevăzută în Normele Financiare ale FRK. 

(15)- Fuziunea a doi membri afiliaţi presupune dispariţia celor două persoane juridice şi apariţia uneia 
nouă în conformitate cu prevederile codului civil, şi se poate face numai dacă îndeplinesc prevederile 
Regulamentului de Fuziune aprobat de către Consiliul Federal 

CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE F.R.K. 

Art.21.- Organele de conducere şi de administrare ale F.R.K. sunt următoarele: 

a) Adunarea Generală; 
     b) Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

1.         Preşedinte F.R.K.     - Vlad GAVRILESCU HARALAMBIE 

2. Preşedinte Comisia de Regulamente şi Competiţii - Mihnea CRISTESCU 

3. Preşedinte Comisia Tehnică, Omologări şi Piste  - Petru Rareș MUREȘAN 

4. Preşedinte Comisia Centrală de Arbitri   - Mihaela DOBÂRCEANU 

5 Consilier      - Gigel BĂCIOIU 

6.      Consilier      - Dmitri BORȚOV 

7.      Consilier      - Cătălin ȚUȚUIAN 

C)  Biroul Operativ este alcătuit din: 
 

1.-Preşedinte FRK      - Vlad GAVRILESCU HARALAMBIE 

2. -Secretar General FRK    - Victor Valentin DRĂGAN 

3.- Contabil      - Daniela PĂTRĂȘCOIU 
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Art.22.-(1)- Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor cu drept  de vot deliberativ, este 

organul de conducere al F.R.K., şi în consecinţă autoritatea supremă a acestei structuri. Adunările 

generale se pot desfășura astfel: 

 cu prezența fizică a reprezentanților membrilor federației,  
 on line – pe o platforma ce permite un sistem tip videoconferință  

 mixt – cu prezența fizică sau în on line. 
(2)- Adunarea Generală poate fi: 

a) ordinară, convocată anual în termen de minimum 30 de zile calendaristice înainte de data 
stabilită pentru desfăşurarea adunării 

b) de alegeri, convocată cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încheierii 
mandatului celor aleşi; 

c) extraordinară, convocată cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru 
desfăşurarea şedinţei,  

(3)- Adunările Generale sunt convocate şi conduse de Preşedintele F.R.K. 

(4) Norma de reprezentare la Adunarea Generală este de un vot pentru fiecare membru cu drept de 

vot (membru afiliat definitiv).  

(5) Dreptul de reprezentare se transmite de către membrul cu drept de vot unei singure persoane 

fizice ce face parte din structura sportivă. Membrii afiliaţi sunt obligaţi să nominalizeze şi să transmită 

Secretariatului F.R.K. datele de identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în Adunarea 

Generală, până la data specificată în convocator. 

Persoana cu drept de reprezentare a unei structuri sportive poate vota doar în numele acelei structuri 

sportive.  

Votul prin corespondenţă, prin telefon sau telefax nu este admis.  

În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK cu minim 5 zile 

înaintea ședinței, un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la 

ședința adunării generale, votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt 

membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială numai un singur alt membru F.R.K. 

(6) )- Un membru al F.R.K. (club sportiv afiliat definitiv) este reprezentat la Adunarea Generală de o 

persoană care va prezenta mandat semnat şi eventual  ștampilat de către preşedintele clubului 

respectiv.  

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

scris care atestă calitatea de delegat la adunarea generală din partea unui membru afiliat definitiv. În 

baza mandatelor, la începutul ședinței, se constată dacă sunt îndeplinite condițiile de întrunire a 

cvorumului. 

Persoanele cu drept de reprezentare din cadrul clubului:  

 membri ai clubului sportiv așa cum sunt prevăzuți în statutul clubului, 
 sportivi/mecanici licențiați în anul desfășurării ședinței,  
 sportivi/mecanici legitimați, lista acestora trebuie trimisă secretariatului FRK odată cu 

cererea pentru viza anuală. 
(8)Reprezentanţii structurilor sportive afiliate provizoriu, care sunt incluse pe ordinea de zi pentru 

afilierea definitivă, au calitatea de invitaţi la adunarea generală ordinară şi nu au drept de vot. 

(9) În afara persoanelor cu drept de reprezentare, a delegatului autorităţii centrale pentru sport, a 

membrilor Consiliului Federal, a membrilor de onoare, a invitaţilor speciali, a jurnaliştilor acreditaţi, 

fotografi, cameramani sau a personalului auxiliar necesar desfăşurării şedinţei, accesul altor persoane 

este permis numai cu acordul scris al Consiliul Federal. 

Art.23.- Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele: 

a) stabilirea şi aprobarea strategiei şi obiectivelor generale ale F.R.K., a programelor pe termen 

mediu şi lung, precum şi a planurilor anuale de activitate; 
b) analizarea activităţii desfăşurate şi aprobarea rapoartelor de activitate prezentate de Consiliul 

Federal; 
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c) aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil şi a raportului Comisiei 

de Cenzori; 
d) alegerea sau revocarea membrilor Consiliului Federal, ai Comisiei de Cenzori (Cenzorului) şi ai 

Comisiei de Apel; revocare unui membru ales sau a întregului Consiliu Federal se poate face  

printr-o moţiune de neîncredere în activitatea persoanei vizate sau a Consiliului Federal, 
semnată în interiorul a 15 zile, de cel puţin 2/3 persoane cu drept de reprezentare la Adunarea 
Generală, din totalul membrilor afiliaţi. Moţiunea de neîncredere se motivează, indicându-se 
articolul din Statut sau al altor regulamente ale Federaţiei, considerat a fi fost încălcat. 

Moţiunea de neîncredere este statutară dacă este introdusă, respectiv înregistrată ori 
transmisă secretariatului federației cu confirmare de primire, în 48 de ore de la expirarea 
termenului de 15 zile în care aceasta trebuie semnată. Persoana vizată, sau Consiliul Federal, 
poate răspunde obiecţiunilor printr-o scrisoare deschisă, publicată împreună cu textul moţiunii 
pe site-ul oficial F.R.K. iar președintele F.R.K. va convoca Adunarea Generală Extraordinară. 
Dacă la şedinţa de Adunare Generală Extraordinară moţiunea trece, respectiv dacă este votată 

de cel puţin 2/3 din totalul membrilor F.R.K. afiliaţi definitiv la momentul votului, atunci 
persoana respectivă sau Consiliul Federal devin interimari şi se convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară de Alegeri, în conformitate cu prevederile statutare. 

e) adoptarea Statutului şi a oricăror modificări ulterioare ale acestora; 
f) demiterea întregului Consiliu Federal, în cazul respingerii, cu vot calificat (minimum 2/3 din 

numărul total al membrilor afiliaţi definitiv), a raportului anual de activitate al acestuia, şi 
convocarea de alegeri anticipate; 

g) aprobarea taxelor anuale care se încasează de la membri F.R.K. şi de la solicitanţii de licenţe; 
h) validarea propunerii Consiliului Federal, cu privire la sistemul competiţional naţional şi la 

regulamentele aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc.; 
i) aprobarea Regulamentului Disciplinar, precum şi a propunerilor de modificare ale acestuia; 
j) validarea propunerilor Consiliului Federal privind afilierea definitivă a membrilor şi aprobarea 

propunerilor Consiliului Federal cu privire la acordarea titlurilor de „membru de onoare” şi de 
„Preşedinte de onoare” al F.R.K.; 

k) hotărârea cu vot calificat (minimum 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi definitiv) privind 
dizolvarea şi lichidarea F.R.K., precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare, în 
condiţiile dispoziţiilor legale în materie; 

l) hotărârea aderării/afilierii sau retragerii F.R.K. la/din organizaţii naţionale sau internaţionale, 
după caz; 

m) hotărârea asupra încetării calităţii de membru afiliat al F.R.K.; 

n) orice alte atribuţii date prin lege sau cele decurgând din prevederile prezentului Statut; 
 

Art .24.-(1)- Hotărârile Adunărilor Generale, în cazul în care nu este altfel stipulat în Statut, se iau cu 

majoritate simplă de voturi – 50%+1 din numărul membrilor care au votat (numărul voturilor 

exprimate)şi devin obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi, pentru persoanele implicate în karting, 

precum şi pentru membrii afiliaţi care nu au luat parte la şedinţă sau care au votat împotrivă.  

(2) Membrul Federaţiei şi/sau reprezentantul acestuia care, într-o problemă supusă hotărârii Adunării 

Generale, este direct vizat, sau care se găseşte în situaţii de incompatibilitate cu calitatea de votant, 

este obligat să se abţină de la vot din oficiu, sau la cererea Președintelui şedinţei. Indiferent de 

situaţie, dacă votul a fost numărat şi luat în calcul, acesta nu mai poate fi contestat după închiderea 

lucrărilor şedinţei. 

 (3)- Hotărârile Adunărilor Generale vor fi aduse, în scris, la cunoştinţa membrilor F.R.K., Consiliului 

Federal, preşedinţilor comisiilor de specialitate, de către Secretarul General, în termen de maxim 7 zile 

calendaristice de la data adoptării lor. Hotărârile intră în vigoare la data publicării lor pe site-ul 

federației. 

(4)- Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau prevederilor prezentului Statut, pot fi atacate în 

justiţie de către oricare dintre membri F.R.K. care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au 

votat împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinţă. 

(5)- Cu ocazia fiecărei Adunării 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. Lucrările Adunări Generale pot fi înregistrate şi pe suport video/audio. 

(6)- 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 
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documentele adunării se vor adresa cu o cerere scrisă preşedintelui Federaţiei Române de Karting în 

care vor expune motivele solicitării.  

Dosarul Adunării Generale poate 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 statutului, consemnându-se clar modificările respective, 
h) Lista nominală a membrilor prezenţi la adunare, 
i) Lista invitaţilor, 
j) Candidaturile, CV-ul, declarațiile și, după caz, platforma electorală a candidaților la funcțiile 

eligibile ale F.R.K. 
k) Tabelele nominale cu membrii aleşi în Consiliul Federal, Cenzor/Comisia de Cenzori, Comisia de 

Apel. 
l) Procesul-verbal al adunării. 

m) Hotărârea adunării generale 
n) Înregistrarea audio, eventual video, a Adunării Generale, dacă plenul acesteia hotărăşte acest 

lucru 
 

Art.25.-(1)- Adunarea Generală este prezidată de către Preşedintele F.R.K. sau de către persoana 

desemnată de acesta.  

(2)- De regulă, hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis. 

(3)- Excepţie de la prevederile alin.(2) se face pentru alegerea organelor F.R.K. sau atunci când, 

pentru o anumită hotărâre, Adunarea Generală decide votul secret. 

Art.26.-(1)- Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară anual şi este convocată cu minim 30 de zile 

calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept 

data, ora, locul şi ordinea de zi a sedinţei.    

(2)- Convocarea se face prin poştă electronică (e-mail) și pe site-ul oficial FRK. Adunarea Generală 

Ordinară este statutar constituită şi poate delibera în mod valabil doar în prezenţa a minimum 2/3 din 

membri afiliaţi definitiv. 

(3)- Materialele aferente ordinei de zi vor fi puse la dispoziţia celor convocaţi cu minimum 20 de zile 

calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei Adunării Generale Ordinare, prin 

poșta electronică (email) 

(4)- Membri F.R.K. pot înainta propuneri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu 

minimum 10 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei. Aceste propuneri 

vor fi analizate de Consiliul Federal în exerciţiu şi, dacă vor fi aprobate, vor fi supuse dezbaterii în 

Adunarea Generală. 

(5)- În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2) va fi convocată o nouă Adunare 

Generală Ordinară,  în termen de maxim 14 zile calendaristice. Convocarea se va face prin poștă 

electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu minim 48 ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea 

sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul. Convocarea celei de a doua adunări poate fi 

făcută odată cu prima convocare a Adunării Generale Ordinare. Aceasta va putea delibera valabil,  

indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi. 

(6)- Adunările Generale Ordinare care au pe ordinea de zi puncte cu privire la modificarea şi/sau 

completarea Statutului sau privitoare la dizolvarea şi lichidarea F.R.K. se desfăşoară după procedurile 

și termenele prevăzute pentru Adunările Generale de Alegeri. 

(7)- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va include obligatoriu următoarele puncte: 

a) analiza raportului Consiliului Federal, privind activitatea desfășurată de la ultima 

Adunare Generală; 
b) aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil şi a 

raportului Comisiei de Cenzori pentru perioada de la ultima Adunare Generală, 
descărcarea de gestiune a Consiliului Federal, precum şi aprobarea proiectului 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare; 

c) aprobarea Normelor financiare 
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d) aprobarea realizării planului de activitate pe anul în curs şi a proiectului planului de 

activitate pentru perioada următoare; 
Art.27.-(1)- Adunarea Generală de Alegeri are loc odată la 4 ani şi se convoacă cu minim 30 de zile 

calendaristice înainte de data expirării mandatului. Președintele F.R.K., prin secretariatul federației, va 

comunica celor în drept data, ora, locul şi ordinea de zi. Convocarea se face prin poştă electronică, și 

pe site-ul oficial FRK 

 (2)- Membrii F.R.K. pot înainta observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a materialelor, precum şi 

propuneri de candidaţi pentru: preşedinte, membrii Consiliului Federal, Cenzor/Comisia de cenzori, 

Comisia se Apel, însoţite de curriculum vitae, argumentarea propunerii şi acceptul scris al fiecărei 

persoane propuse, cu minim 10 de zile calendaristice înainte de data Adunării Generale de Alegeri. La 

înaintarea propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Federal vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 

31 din prezentul Statut. 

(3)- Candidaturile individuale ale celor care corespund condiţiilor stabilite de prezentul Statut şi care 

doresc să ocupe o funcţie aleasă în cadrul F.R.K., vor fi depuse cu cel puţin 10 zile calendaristice 

înainte de data Adunării Generale de Alegeri. 

(4)- F.R.K. va face publică lista persoanelor care au fost admise să candideze pentru noile organisme 

(Consiliu Federal, Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori, Comisia de Apel), cu cel puţin 5 zile 

calendaristice înainte de data Adunării Generale de Alegeri, numai după o analiză corectă a 

candidaturilor depuse în termen, de către Consiliul Federal în exerciţiu. Materialele care vor fi supuse 

dezbaterii vor fi puse la dispoziţia participanţilor cu minim 5 de zile calendaristice înainte de data 

Adunării Generale. 

(5)- În timpul sesiunii Adunării Generale de Alegeri nu se acceptă alte propuneri sau depunerea de noi 

candidaturi. De asemenea, nu pot fi depuse noi candidaturi pentru ședințele reprogramate ale Adunării 

Generale de Alegeri, în cazul în care precedentele au fost amânate. 

(6)- Candidatura pentru funcţiile alese nu este limitată (o persoană poate candida pentru oricare dintre 

funcţiile alese prevăzute în statut). În cazul absenţei unei persoane care face parte dintre candidaturi, 

ce trebuie motivată cu documente, votul pentru alegerea acesteia se poate efectua şi în lipsa 

persoanei respective. 

(7) Alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat, 

alegerea acestuia se poate face prin vot deschis. 

Art.28.-(1)- Adunarea Generală de Alegeri este statutar constituită şi poate delibera în mod valabil 

dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din membrii cu afiliere definitivă  

 (2)- În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (1) nu se întruneşte, se va convoca o nouă Adunare 

Generală de Alegeri în termen de maxim 14 zile calendaristice care se va desfăşura şi va putea 

delibera în condiţiile prezenţei a 50%+1 a membrilor F.R.K. afiliați definitiv  Convocarea se va face 

prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu minim 48 ore înainte de data stabilită pentru 

desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul. 

(3)- Dacă nici în această situaţie nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2), se va convoca, în 

termen de maxim 7 zile calendaristice, o nouă Adunare Generală de Alegeri care se va desfăşura şi va 

delibera, indiferent de numărul membrilor F.R.K cu afiliere definitivă, prezenţi. Convocarea se va face 

prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu minim 48 ore înainte de data stabilită pentru 

desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul. 

(4) Convocarea celei de a doua respectiv a treia adunare poate fi făcută odată cu prima convocare a 

Adunării Generale de Alegeri 

(5)- Structurile şi persoanele din conducerea F.R.K. vor rămâne în funcţie până la validarea 

rezultatelor noilor alegerilor.  

(6)- 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 vacante la Adunarea 

Generală care urmează, în condiţiile statutului şi al legii. Noii aleși vor avea mandat până la finalul 

mandatului  membrilor Consiliului Federal în exercițiu. 

Art.29.-(1)- Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de către Președintele F.R.K. astfel: 

a) în urma cererii scrise a 50%+1 a membrilor F.R.K. cu afiliere definitivă; 
b) în urma solicitării Consiliului Federal sau la inițiativa președintelui; 



 
Pag. 43 din 57 

 

c) la solicitarea organului Administraţiei Publice Centrale de specialitate, în condiţiile legii 

69/2000; 
d) dacă se impune modificarea Actului constitutiv şi/sau a Statutului, sau sunt necesare 

hotărâri care ţin numai de competenţa Adunării Generale; 

e) în alte cazuri, prevăzute de lege; 
(2)- Adunarea Generală Extraordinară trebuie să fie convovată cu minim 15 zile calendaristice înainte 

de data stabilită pentru desfăşurarea sedinţei. Data, ora, locul de desfășurare și Ordinea de zi va fi 

comunicată membrilor prin poştă electronică, și prin site-ul oficial F.R.K. Materialele aferente ordinei 

de zi vor fi puse la dispoziţia celor convocaţi cu minimum 10 de zile calendaristice înainte de data 

stabilită pentru desfăşurarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare, prin poșta electronică (email). 

(3)- Adunarea Generală Extraordinară este statutar constituită doar în prezenţa a cel puţin 2/3 a 

membrilor F.R.K. cu afiliere definitivă. 

 (6)- În cazul Adunărilor Generale Extraordinare care au pe ordinea de zi modificări /completări ale 

Statutului sau privitoare la dizolvarea şi lichidarea F.R.K. se desfăşoară după procedurile și termenele 

prevăzute pentru Adunările Generale de Alegeri,  iar textul modificărilor propuse va fi transmis în scris 

membrilor F.R.K. cu minim 20 zile calendaristice înaintea datei de desfăşurare a şedinţei.  

(7) În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (3) nu se întruneşte, în termen de maxim 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 afiliaţi definitiv  prezenţi. Convocarea se va face 

prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu minim 48 ore înainte de data stabilită pentru 

desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul sau odată cu prima convocare a 

ședinței. 

Art.30.-(1)- Consiliul Federal este format dintr-un număr de 7 membri (președinte, și 6 consilieri). 

Numărul membrilor, precum şi componenţa Consiliului Federal pot fi modificate dacă activitatea F.R.K. 

impune aceasta. 

(2) - 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 fac parte. 

Art.31.-(1)- Din componenţa Consiliului Federal pot face parte membri desemnaţi de structurile 

sportive afiliate definitiv, persoane fizice cu responsabilităţi în activitatea de karting. 

Din Consiliul Federal poate face parte maximum 1 membru provenit de la un club afiliat definitiv. 

 (2) Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

a) Preşedinte F.R.K. 
b) Membri consilieri în număr de 6  (șase) din care: 

 Preşedinte Comisia de Regulamente şi Competiţii 
 Preşedinte Comisia Tehnică, Omologări şi Piste 
 Preşedinte Comisia Centrală de Arbitri 
 3 membri consilieri  

(3). Criterii pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor să candideze pentru funcțiile alese 

ale frk 

Președinte:  

- să nu aibă condamnări definitive 
- vârsta minimă 25 ani 
- pregătire superioară 

- activitate în kartingul sportiv peste 5 ani 
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu 
- cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK 

 

Membru consilier 

-  să nu aibă condamnări definitive  
- vârsta minimă 25 ani 

- pregătire medie sau superioară  
- activitate în kartingul sportiv peste 3 ani  

- cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK 
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Președinte al comisiei de specialitate 

- să nu aibă condamnări definitive 

- vărsta peste 25 ani 

- pregătire medie sau superioară 
- cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK 
- activitate în kartingul sportiv peste 3 ani  
- cunoștințe în domeniul specialității comisiei. 

 

Membru al comisiei de apel 

- să nu aibă condamnări definitive 

- vârsta minimă 25 ani 
- cel puțin un membru trebuie să aibă pregătire superioară în domeniul juridic 
- cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK 

 

Cenzor 

- să nu aibă condamnări definitive 
- vârsta peste 25 ani 
- pregătire superioară în domeniul economico-financiar 

 

Art.32.-(1)- Consiliul Federal se întruneşte ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui 

F.R.K. sau a 2/3 din membrii acestuia, dar nu mai puţin de 4 ori pe an. Ședințele pot fi cu prezența 

fizică, on line pe platforme tip videoconferință sau mixte. 

(2)- Şedinţa Consiliului Federal este statutar consituită dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din numărul 

membrilor acestuia. 

(3)- Pentru a adopta hotărâri valabile, la şedinţele Consiliului Federal trebuie ca numărul de voturi să 

fie jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.  

(4)- La şedinţele Consiliului Federal este admis votul unui membru prin poştă electronică dacă acesta 

nu poate fi prezent. 

(5)- Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Federal sunt consemnate în Registrul de procese-

verbale de către Secretarul General. 

Procesele-verbale sunt întocmite și semnate de către secretarul ședinței Consiliului Federal şi semnate 

de către Preşedintele F.R.K. sau Secretarul General, care răspunde de conformitatea celor 

consemnate.  

(6)-  Dacă membrii Consiliului Federal decid astfel, lucrările acestuia pot fi înregistrate pe suport 

audio/video. 

(7)- Pentru anumite probleme urgente, ședințele Consiliul Federal, care au un singur punct pe ordinea 

de zi, se vor desfășura (prin vot pe e-mail). Secretariatul FRK va trimite documentele necesare 

desfășurării ședinței iar membrii Consiliului sunt obligați ca în termen de 48 ore să trimită votul prin e-

mail. 

Art.33.-(1)- Consiliul Federal are următoarele atribuţii: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul în curs şi proiectul planului de activitate, împreună cu normele 
financiare aplicabile; 

b) propune Adunării Generale dizolvarea şi lichidarea F.R.K., precum şi destinaţia 
bunurilor rămase după lichidare, conform legislaţiei în vigoare; 

c) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, a planurilor şi 
programelor de activitate, precum şi respectarea de către toţi membrii a prevederilor 
Statutului, regulamentelor şi a altor dispoziţii legale privind activitatea sportivă 

specifică; 
d) întocmeşte caietul de sarcini al organizatorului, contractul cadru de organizare 

competiții şi le avizează pe cele ale comisiilor existente în cadrul F.R.K., cu excepţia 
Comisiei de Cenzori; 

e) la propunerea Președintelui numeşte sau revocă Secretarul General al F.R.K.; 
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f) la propunerea comisiilor de specialitate aprobă sistemul competiţional naţional şi 

regulamentele aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc. urmând ca acestea să fie 
supuse ratificării Adunării Generale;  

g) întocmeşte şi prezintă spre aprobarea Adunării Generale programele pe termen mediu 

şi lung ale F.R.K. şi aprobă regulamentele, instrucţiunile şi normele, elaborate de către 
comisiile de specialitate, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii şi care 
nu sunt de competenţa Adunării Generale, aprobă normele după care se eliberează 
licenţele sportive; 

h) propune Adunării Generale modificările Statutului F.R.K.; 
i) propune Adunării Generale acordarea titlurilor de „membru de onoare” şi de 

„Preşedinte de onoare” al F.R.K.; 
j) aprobă propunerile şi deciziile operative ale Secretarului General; 
k) prezintă spre aprobarea Adunării Generale organigrama şi politica de personal a 

F.R.K.; 

l) aprobă programele de dezvoltare ale bazei materiale aflate în patrimoniul F.R.K.; 
m) hotărăşte sau, după caz, propune înfiinţarea de entităţi economice şi alte activităţi care 

să contribuie la dezvoltarea activităţii F.R.K. şi la realizarea scopului şi obiectivelor 
acesteia; 

n) decide orice măsuri menite să asigure buna desfăşurare a activităţii F.R.K., în condiţiile 

respectării prezentului Statut, regulamentelor F.R.K. şi legislaţiei în vigoare; 
o) aprobă componenţa echipelor reprezentative, care participă în ţară sau în străinatate, 

la competiţiile internaţionale de karting; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală sau prevăzute în 

prezentul Statut. 
q) are dreptul la clemență – acesta se aplică în cazuri excepționale iar votul pentru 

aceasta este de minim 2/3 din totalul membrilor Consiliului Federal  
(2)- În calitate de membru al Consiliului Federal, votul Preşedintelui F.R.K. este decisiv în caz de 

egalitate de voturi. 

Art.34.-  Biroul operativ este alcătuit din: 

1. Preşedinte F.R.K. 
2. Secretar General F.R.K. 
3. Contabil/Economist 

(1)- Biroul Operativ este organul de administrare şi gestionare al F.R.K. care are ca atribuţii punerea în 

aplicare a măsurilor şi hotărârilor adoptate şi asigurarea desfăşurării curente între două şedinţe ale 

Consiliului Federal. 

(2)- Numărul şi componenţa Biroului Operativ pot fi modificate prin hotărârea Consiliului Federal. 

Art.35.- (1) Biroul Operativ se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a 

secretarului general, după caz.  

(2)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. 

(3) Biroul Operativ este statutar constituit numai în prezenţa tuturor membrilor săi. 

(4) Deciziile Biroului Operativ se adoptă cu majoritate simplă a voturilor membrilor săi (două voturi 
„pentru” sau „împotrivă”, după caz, dintre cele trei voturi exprimate de membri săi). 

(5)- Deciziile Biroul Operativ vor fi aplicate la termenele stabilite şi vor fi supuse ratificării Consiliului 
Federal.  

(6)- Biroul Operativ 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. 

(7)- Biroul Operativ poate lua orice decizie pe care o consideră necesară pentru protejarea intereselor 
FRK, dar numai după consultarea, prin telefon sau e-mail a membrilor Consiliului Federal. 
 

(8)- Deciziile Biroul 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 Biroul Operativ. 

(9)- Deciziile adoptate de Biroul 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.36.- Biroul Operativ are următoarele atribuţii principale: 
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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) elaborează în colaborare cu comisiile centrale proiecte de regulamente şi norme privind 
activitatea de karting şi le supune spre aprobare Consiliului Federal;  

c) întocmeşte în colaborare cu comisiile centrale proiecte de programe de activitate şi le prezintă 
Consiliului Federal; 

d) întocmeşte  proiectul  organigramei  şi  politicii  de  personal  a  federaţiei  şi  le  prezintă 
Consiliului Federal;  

e) întocmeşte  proiectele  documentelor  pe  care  Consiliul  Federal  le  prezintă  Adunării 
Generale;  

f) aprobă acte juridice şi contracte ale federaţiei, în limita competenţei stabilită prin prezentul  
Statut;  

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

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

i) alte atribuţii delegate de Consiliul Federal, cu respectarea prevederilor statutului, prezentului 
regulament şi a actelor normative cu incidenţă în materie. 

 

Art.37.- Secretarul General al F.R.K. este numit de Consiliul Federal şi are următoarele prerogative 

şi atribuţii executive: 

a) reprezintă şi angajează F.R.K., alături de Preşedinte sau delegatul acestuia, în 

raporturile cu terţii; 
b) organizează şi conduce activitatea curentă, în scopul aplicării şi îndeplinirii de către toţi 

membrii F.R.K., de către organele acesteia şi de către personalul salariat, a tuturor 
sarcinilor ce decurg din hotărârile Adunării Generale, Consiliului Federal, precum şi din  
prevederile planurilor şi programelor de activitate; 

c) supraveghează, asigură şi răspunde de aplicarea şi respectarea prevederilor Statutului 

şi a regulamentelor F.R.K., a reglementărilor Federaţiei Internaţionale a Automobilului, 

precum şi a legislaţiei în vigoare; 
d) coordonează şi răspunde pentru derularea programelor de activitate pe termen mediu 

şi scurt, a calendarului sportiv intern si internaţional; 
e) organizează, coordonează şi sprijină, după caz, activitatea comisiilor F.R.K., a 

asociaţiilor judeţene de karting şi a municipiului Bucureşti, precum şi activitatea 
salariaţilor F.R.K.; 

f) asigură, prin comisiile F.R.K. şi structurile sportive afiliate, organizarea acţiunilor 
prevăzute în calendarul intern şi internaţional; 

g) organizează activitatea de supraveghere şi control în disciplina kartingului, potrivit 
dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului Statut; 

h) este ordonator de credite pentru activitatea F.R.K.; 
i) organizează, coordonează şi conduce activitatea personalului salariat al F.R.K.; dispune 

şi semnează angajarea, recompensarea sau, după caz, demiterea salariaţilor 

federaţiei, cu avizul preşedintelui; 

j) reprezintă F.R.K. în raporturile cu structurile sportive interne şi internaţionale, cu 
autorităţile publice centrale şi locale, cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, 
în lipsa Preşedintelui, pe bază de mandat, sau împreună cu acesta; 

k) semnează documentele F.R.K., alături de Preşedinte, în condiţiile prevederilor 
prezentului Statut şi dispoziţiilor legale în vigoare; 

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

şi a actelor de indisciplină, de promovare a eticii sportive şi spiritului sportiv în 
activităţile organizate de F.R.K. şi/sau structurile sportive afiliate;  

m) 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;  

n) 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; 

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

informează Consiliul Federal asupra principalelor probleme apărute; 
p) aprobă cheltuielile necesare asigurării funcţionalităţii federaţiei in limita bugetului 

aprobat; 
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q) împreună cu preşedintele semnează documentele federaţiei, în condiţiile prevederilor 

statutului şi dispoziţiilor legale în vigoare; 
r) urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a materialelor cu caracter tehnico 

– organizatoric destinate membrilor afiliaţi, organelor şi organismelor de lucru ale 

federaţiei; 
s) 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; 

t) participă la acţiunile din calendarul sportiv naţional, organizate de F.R.K. sau de 
structurile sportive afiliate acesteia şi exercită autoritatea sportivă a F.R.K.; 

u) aprobă transferurile sportivilor, în conformitate cu regulamentele F.R.K.;  
v) aprobă participarea la concursurile internaţionale de karting, în conformitate cu 

regulamentele în vigoare; 
w) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din prezentul Statut sau delegate de către 

Preşedinte sau de Consiliul Federal, în condiţiile legii. 
 

Art.38.- Controlul financiar intern este asigurat de către un Cenzor sau Comisie de Cenzori conform 

Ordonanţei 26/2000.    

Art.39.-(1)- F.R.K. are organigramă şi stat de funcţii proprii, aprobate de către Adunarea Generală. 

(2)- Fondurile destinate salarizării personalului angajat al F.R.K. pot fi asigurate din venituri proprii 

şi/sau din sumele alocate de la bugetul de stat. 

 (3) Fișa postului pentru personalul angajat va fi aprobată de către Biroul Operativ. 

(4) Personalul executiv al Federaţiei încheie contracte individuale de muncă cu Federaţia. 

(5) Membrii Consiliului Federal și membrii comisiilor de specialitate pot fi retribuiţi, în condiţiile legii, 
conform normelor financiare. 

Art.40.- Preşedintele F.R.K. are următoarele prerogative: 

a) conduce şi coordonează bunul mers al activităţii F.R.K. şi răspunde de organizarea 
aplicării prevederilor Statutului şi regulamentelor şi de îndeplinirea hotărârilor Adunării 

Generale; 
b) conduce şedinţele Consiliului Federal în calitate de Preşedinte al acestuia; 
c) prezidează Adunarea Generală; 
d) stabileşte, împreună cu Secretarul General, data şi ordinea de zi a şedinţelor Adunării 

Generale, precum şi conţinutul documentelor care se discută în cadrul acestor şedinţe; 
e) reprezintă F.R.K. în relaţiile cu autorităţile publice, cu organisme similare din alte ţări şi 

alte foruri internaţionale, cu alte persoane fizice şi juridice, române sau străine; 

f) 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; 

g) semnează, alături de Secretarul General şi/sau de alte persoane desemnate de 
Consiliul Federal, în condiţiile legii, toate documentele din care rezultă angajamente 
sau obligaţii pentru F.R.K.; 

h) propune Consiliului Federal angajarea, recompensarea sau, după caz, demiterea 

Secretarului General şi preia interimar atribuţiile acestuia, ulterior suspendării sau 

demiterii de către Consiliul Federal; 
i) participă la principalele acţiuni ale F.R.K.; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau cele care decurg din 

prezentul Statut. 
k) Numește un locțiitor din membrii Consiliului Federal; acesta preia atribuţiile 

preşedintelui pe perioada în care acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita 
mandatul; 

Art.41.-(1)- Preşedintele şi Secretarul General reprezintă şi angajează F.R.K. în relaţiile cu terţii, în 

limitele competenţelor funcţiilor sau al delegărilor speciale date de către Adunarea Generală, în 

condiţiile legii. 

(2)- În situaţii speciale, Preşedintele şi Secretarul General pot  lua orice decizie pe care o consideră 

necesară pentru protejarea intereselor F.R.K., care va trebui adusă de urgenţă, la cunoştinţa 

Consiliului Federal. 
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CAPITOLUL VI.- COMISIILE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING 

Art.42.-(1)- Activitatea F.R.K. se desfăşoară prin şi cu ajutorul Comisiilor, ca organisme de 

specialitate constituite pe domenii de activitate.  

Comisiile din cadrul F.R.K. gestionează competițiile sportive pe domenii de activitate şi coordonează 

activităţile din cadrul uneia sau mai multor probe sportive, pe baza regulamentelor naţionale specifice, 

elaborate după regulamentele cadru corespunzătoare ale F.I.A. şi aprobate de Consiliul Federal. 

Comisiile sunt formate din Preşedinte şi membri. Preşedinţii Comisiilor pot fi membri ai Consiliului 

Federal. Atribuţiile şi competenţele Comisiilor sunt stabilite prin regulamente proprii de organizare şi 

funcţionare, aprobate de Consiliul Federal 

(2)- Durata mandatului membrilor Comisiilor este egală cu cea a mandatului Consiliului Federal. 

(3)- Federaţia are următoarele Comisii: 

a) Comisia de Regulamente şi Competiţii 

b) Comisia Tehnică, Omologări şi Piste 
c) Comisia Centrală de Arbitri 

d) Comisia de Disciplină şi Litigii 
e) Comisia Medicală și Antidoping 
f) Comisia de Marketing, Media şi Publicitate 
g) Comisia de Apel  
h) Comisia de Cenzori 

(4) Presedinții comisiilor de Regulamente şi Competiţii, Tehnice, Omologări şi Piste, Centrale de Arbitri, 

Comisia de Apel și Cenzorul sau după caz Comisia de Cenzori vor fi aleși de către Adunarea Generală. 

Ceilalți președinți ai comisiilor vor fi numiți de către Consiliul Federal. 

 (5)- În funcţie de necesităţi, Consiliul Federal poate propune Adunării Generale constituirea şi a altor 

comisii, sau, după caz, dizolvarea sau reorganizarea celor existente. 

(6) Comisiile, ca organisme de specialitate constituite pe domenii de activitate, sprijină activitatea 

Federaţiei Române de Karting. 

(7)- Comisiile prevăzute la art. 42 al. (3) punctele 1-6 sunt subordonate Consiliului Federal  

(8)- În afara Comisiei de Apel și a Cenzorului/Comisiei de Cenzori la care membrii sunt aleși prin vot 
secret în cadrul adunărilor generale, Preşedinţii comisiilor propun, spre aprobare Consiliului Federal, 
componenţa nominală a acestora, care de regulă sunt formate din 3-5 membri. 

(9)- Regulamentele de procedură ale comisiilor, 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. 

(10)- Şedinţele comisiilor 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. 

(11)- În funcţie de specificul activităţii, comisiile se întrunesc în şedinţe organizate săptămânal, lunar, 
trimestrial sau ori de câte ori este necesar. 

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

stabilită de către aceştia. 

(13)- Preşedintele, Consiliul Federal sau Secretarul General al Federaţiei Române de Karting poate 
convoca, ori de câte ori consideră necesar, şedinţa unei comisii, comunicând aceasta, în prealabil, 
preşedintelui respectivei comisii. I se va comunica şi problemele ce trebuie discutate în şedinţa 
respectivă. 

(14)- Şedinţele comisiilor vor fi conduse de preşedinţii acestora. În absenţa preşedintelui, sedinţa va fi 
condusă de unul dintre membri prezenţi, delegat de acesta. 

(15)- Deciziile comisiilor 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 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 este consemnată în registrul de procese-verbale. 
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(19)- Deciziile comisiilor federaţiei se redactează, se semnează de toţi membri comisiei respective, se 
datează, se numerotează şi se transmit celor interesaţi, prin secretariatul FRK. 

(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 nu sunt, de regulă, publice; la aceste şedinţe, atât membrii Comisiilor, cât şi 
părţile, pot fi asistaţi de reprezentantul legal şi de împuterniciţii structurilor sportive înregistraţi în 
evidenţele F.R.K. şi pot solicita audierea martorilor şi depunerea de probe, inclusiv foto sau video. 
Părţile audiate sau însoţitorii acestora nu pot asista la deliberare. 

Art 43. Comisia de Regulamente și Competiții(CRC) 

(1)- este formată din 3-5 persoane: Preşedinte și 2-4 membri. 

(2)- 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 (CNK), Campionatul Naţional de 
Karting – Anduranţă, concursurilor de tip Cupă, Serie şi Trofeu.  

(3)- veghează la aplicarea şi respectarea regulamentelor FRK şi a celor particulare ale fiecărui concurs 
de karting, sancţionează abaterile prevăzute în regulamentele Federaţiei Române de Karting. 

(4)- se sesizează din oficiu, dacă constată încălcări ale regulamentelor. 

(5)- analizează, verifică şi omologhează rezultatele fiecărei competiții desfășurate sub egida FRK la cel 
mult 2 zile de la terminarea acestora  şi dispune publicarea imediată a acestora, de regulă în ziua de 
marţi după amiază. 

(6)- La sfârşitul anului competiţional, întocmeşte clasamentele finale, propune acordarea titlurilor de 
campion naţional şi le supune ratificării Consiliului Federal. 

(7)- elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu pe care îl supune aprobării 
Consiliului Federal. 

Art.44 Comisia Tehnică, Omologări și Piste (CTOP) 

(1)- este formată din 3-5 persoane:preşedinte, 2-4 membri. 

(2)- studiază reglementările tehnice ale Federaţiei Internaţionale a Automobilului FIA şi CIK-FIA, le 
analizează şi le adaptează condiţiilor specifice kartingului din România; 

(3)- deleagă comisari tehnici la fiecare concurs pentru controlul respectării condiţiilor tehnice ale 
karturilor din concurs; 

(4)- studiază starea pistelor de karting existente şi le omologhează pentru concursurile din calendarul 
competițional al FRK și/sau le propune pentru omologarea internațională; 

(5)- elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia pe care îl supune aprobării 
Consiliului Federal. 

Art.45.- Comisia Centrală de Arbitri (CCA) 

(1)- este organul de conducere al Colegiului Naţional de Arbitri (CNA) şi este formată din 3-5 
persoane: președinte și 2-4 membri. 

(2)- Colegiul naţional de arbitri este constituit din totalitatea arbitrilor FRK. 

(3)- organizează, coordonează şi controlează activitatea arbitrilor de karting; 

(4)- ţine evidenţa arbitrilor şi clasifică arbitrii în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Colegiului Naţional de Arbitri; 

(5)- efectuează delegările arbitrilor şi întocmeşte statele de plată, cu avizul secretarului general. 

(6)- elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune aprobării 
Consiliului Federal. 

Art.46.- Comisia de Disciplină şi Litigii (CDL) 

(1)- este formată din 3-5 persoane: preşedinte şi 2-4 membri. 

(2)- veghează la aplicarea şi respectarea regulamentelor sportive ale FRK, sancţionează abaterile 
prevăzute în Regulamentul Disciplinar şi soluţionează reclamaţiile depuse împotriva sancţiunilor 
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disciplinare și sportive aplicate de Colegiul Comisarilor Sportivi, Comisiile centrale de specialitate sau 
alte structuri sportive judeţene (municipale) de karting. 

(3)- se poate sesiza din oficiu, dacă constată manifestări necorespunzătoare din partea structurilor 
sportive, piloţilor, arbitrilor, organizatorilor, şefilor de structuri sportive afiliate, etc. 

(4) judecă şi aplică penalizări în plan sportiv, legate de încălcarea „regulii jocului”, dar și  sancţionează 
abaterile de natura comportamentului nesportiv sau violent, sancţionează nerespectarea deciziilor 
arbitrilor, orice alte abateri ale structurilor sportive afiliate, ale împuterniciţilor acestora sau ale 
oricărui sportiv licenţiat de la normele de conduită în sport, pentru încălcarea Statutului, a deciziilor 
F.R.K., pentru orice alte acţiuni care pot aduce atingere imaginii şi prestigiului F.R.K. sau care pun în 
pericol îndeplinirea obiectivelor F.R.K., integritatea şi unitatea Federaţiei. În cazul în care penalizările 
sunt legate de neconformităţi tehnice, Comisia solicită Comisarilor Tehnici punctul de vedere scris, 
documentat. 

(5) Judecarea cauzelor se face de urgenţă, cu citarea şi audierea părţilor implicate, dar şi în lipsa 
acestora, dacă au fost convocate în conformitate cu regulamentele şi nu sunt prezente, indiferent de 
motive. 

 (6)- Elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare și regulamentul de procedură al 
judecării contestaţiilor din sfera sa de competenţă, pe care îl supune aprobării Consiliului Federal 

Art.47.- Comisia Medicală și Antidoping (CMA) 

(1)- este formată din 1-3 persoane: preşedinte si maxim doi membri. 

(2)- 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; 

(3)- întocmeşte programe vizând controlul medical şi antidoping al piloţilor în timpul şi la sfârşitul 
concursurilor; 

(4)- Elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune aprobării 
Consiliului Federal. 

Art.48.- Comisia pentru Marketing, Media şi Publicitate (CMMP) 

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

(2)- Comisia pentru marketing media şi publicitate urmăreşte atragerea sponsorilor şi a altor entităţi 
interesate în dezvoltarea acestui sport. 

(3)- asigură legătura funcţională cu principalele mijloace de informare – cotidiane de sport, social 
media,ziare centrale, posturi de radio şi televiziune; întocmeşte materialele care se difuzează; 
organizează conferinţele de presă ale Federaţiei Române de Karting. 

(4)- Comisia pentru marketing media şi publicitate elaborează Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare, pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. 

Art . 49 – Comisia de Apel 

(1) este aleasă de Adunarea Generală fiind formată din 3 persoane şi are mandatul egal cu al 

Consiliului Federal.  

(2) este autonomă, independentă, reprezentând autoritatea judecătorească supremă a F.R.K. 

(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) judecă apelurile introduse de membrii FRK împotriva hotărârilor pronunţate de Comisiile federale 
cu atribuţii jurisdicţionale sau în orice alte materii care intră în competenţa sa, stabilite prin Statut, 
regulamentul de organizare şi funcţionare al acestei comisii şi prin regulamentul disciplinar. 

(5) nu are în competenţă judecarea recursurilor asupra hotărârilor Consiliului Federal sau Adunării 
Generale. 

(6) hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive, irevocabile, executorii şi nu pot fi contestate în faţa 
instanţelor civile. Acestea se redactează în maximum 9 zile lucrătoare 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. 
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(6)- Comisia de Apel elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, care se supune 
avizării Consiliului Federal  

Art.50. Cenzorul sau Comisia de Cenzori  

1. este structura F.R.K. care asigură controlul financiar asupra întregii activităţi. Cenzorul 
(Comisia de Cenzori) este autonomă.  

2. Este/sunt ales/aleşi de Adunarea Generală, din partea membrilor afiliaţi. În cazul Comisiei 
de Cenzori aceasta va fi formată din 3 persoane, între care cel puţin o persoană trebuie să 
fie contabil autorizat sau expert contabil. 

3. Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani. Aceştia pot fi realeşi. Cu excepţia 
unui singur contabil sau expert autorizat, nicio altă persoană din organele de conducere 
F.R.K. nu poate fi cenzor. 

4. Cenzorul (Comisia de Cenzori) îşi poate elabora propriul regulament intern de funcţionare, 
în scopul îndeplinirii următoarelor atribuţii: 

a) verifică regulamentele şi normele Federaţiei cu privire la administrarea şi gestionarea 
patrimoniului acesteia şi dacă acestea sunt respectate. 

b) consultă şi controlează în orice moment situaţia financiar-contabilă, situaţiile lunare, 
bilanţurile trimestriale, orice alte documente care au legatură cu administrarea şi 
gestionarea patrimoniului. Consemnează constatările în acte de control înregistrate în 
„Registrul Comisiei de Cenzori”. Cenzorul (Comisia de Cenzori) va sesiza imediat 
Preşedintele Federaţiei sau Biroul Executiv în situaţia în care se constată nereguli 
financiar-contabile sau în orice altă situaţie care impune aplicarea unor măsuri urgente, 
scop în care poate participa la şedinţa Consiliului Federal. 

c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Statut ori stabilite în 
Adunarea Generală. 

(5) Cenzorul (Comisia de Cenzori) întocmeşte propriul raport anual pe care îl prezintă Adunării 
Generale a F.R.K. 

Art. 51. Organele jurisdicţionale ale F.R.K. 

(1) Federaţia Română de Karting are următoarele colegii şi comisii cu atribuţii jurisdicţionale: 

a) Colegiul Comisarilor Sportivi 

b) Comisia de Disciplină și Litigii 

c) Comisia de Apel 

(2) Atribuţiile şi procedura de judecată în Colegiul Comisarilor Sportivi sunt stabilite prin regulamentele 
sportive, iar cele ale Comisiilor F.R.K. se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi 
funcţionare şi de procedură ale acestor Comisii, în condiţiile prezentului Statut. 

(3) Recurgerea la jurisdicţia instanţelor de drept comun este interzisă, sub sancţiunea revocării părţii 
recurente din funcţie, retragerii calităţii pe care a deţinut-o în karting, respectiv a retragerii calităţii de 
membru al F.R.K., după caz. Fac excepţie litigiile de muncă dintre cluburi şi sportivi, ori acelea dintre 
F.R.K. şi personalul salariat propriu, în aceste cazuri hotărârile date de instanţele de drept comun 
urmând a fi puse în executare potrivit legislaţiei muncii în vigoare.  

Colegiul Comisarilor Sportivi (C.C.S.)  

(a) este format din cei trei Comisari Sportivi care fac parte din conducerea unei competiţii, în baza 
delegării date de Comisia Centrală de arbitri, cu avizul Secretarului general.În îndeplinirea atribuţiilor 
lor aceştia pot aplica la locul de desfăşurare al competiţiei penalizările şi/sau sancţiunile prevăzute în 
regulamente şi în Statut pentru membrii afiliaţi structuri sportive, împuterniciţii acestora, sportivi, 
mecanici, antrenori, arbitri, oficiali, organizatori de competiţii, şefi de echipă etc. 

(b) se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizat în perioada şi la locul de desfăşurare a competiţiei de 
observatorul federal, de directorul sportiv al competiţiei, de oficialii sau arbitrii cursei, pentru abaterile 
constatate de aceştia, sau după afişarea rezultatelor provizorii, de concurenţi (structură sportivă sau 
echipă), de sportivi, sau de orice persoană care a participat oficial la competiţie. 

(c) Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/contestaţiilor primite de C.C.S. în timpul regulamentar de la 
afişarea rezultatelor provizorii se face de urgenţă, în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor în 
vigoare, cu audierea părţilor implicate, dar şi în lipsa acestora, dacă au fost convocate şi nu sunt 
prezente, indiferent de motive. 

(d) Contestaţiile depuse împotriva deciziilor luate de Colegiul Comisarilor Sportivi se soluţionează de 
Comisia de Disciplină și Litigii 



 
Pag. 52 din 57 

 

ART 52. Economistul federaţiei are aceleaşi atribuţii şi răspunderi stabilite prin lege funcţiei de 
contabil sau şef al compartimentului financiar-contabil din cadrul unei unităţi economice.  

1) 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 pentru fiecare an competiţional, pe baza 
propunerilor întocmite şi prezentate, normele privind cuantumul taxelor, cotizaţiilor, 
contribuţiilor, penalităţilor din activitatea sportivă de karting 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 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 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 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 ministerului 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 făcând verificări asupra operaţiilor apărute în extrase. 

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 . 

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. 
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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) 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. Prin Hotărâre a Adunării Generale, funcţia de economist poate fi preluată 
de o firmă specializată în servicii financiar-contabile. 

 

CAPITOLUL VII.- ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE KARTING ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Art.53.-(1)- Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, sunt persoane juridice 

de drept privat, având ca scop principal organizarea activităţii de karting la nivel teritorial. 

(2)- La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se poate constitui o singură asociaţie. La 

constituire, asociaţiile judetene trebuie să obţină avizul prealabil al F.R.K. din care să rezulte că pe 

raza judeţului respectiv nu funcţionează şi nu se află în curs de constituire o altă asociaţie judeţeană 

de karting. Avizul are o durată de valabilitate de 60 de zile, perioadă în care nu este posibilă eliberarea 

unui alt aviz pentru o asociaţie similară, din acelaşi judeţ. Înfiinţarea unei asociaţii judeţene de karting 

fără avizul prealabil al F.R.K. sau în afara perioadei de valabilitate a acestuia este nulă de drept. 

(3)- Asociaţiile judeţene de karting şi a municipiului Bucureşti de karting sunt din secţiile asociaţiilor şi 

cluburilor sportive care au sediul pe raza judeţului respectiv. Structurile sportive oficial recunoscute – 

asociaţii sportive, cluburi sportive - se pot afilia la asociaţia judeţeană de karting pentru participarea 

lor şi a sportivilor lor la competiţiile locale de pe raza judeţului unde îşi are sediul asociaţia judeţeană, 

în condiţiile legii şi ale prezentului Statut 

(4)- Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de karting se pot constitui conform legii 69/2000. 

(5)- Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor de karting judeţene şi a municipiului Bucureşti 

decurg din statutele proprii, din Statutul şi regulamentele F.R.K., precum şi din atribuţiile delegate de 

către aceasta. 

Art.54.-(1)- Scopul asociaţiilor de karting judeţene şi a municipiului Bucureşti îl reprezintă 

coordonarea, organizarea, promovarea şi extinderea practicării kartingului la nivel judeţean respectiv 

al municipiului Bucureşti, în conformitate cu strategiile şi reglementările elaborate de F.R.K. 

(2)- În atingerea scopului propus, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele 

atribuţii: 

a) acţionează în vederea respectării Statutului şi regulamentelor F.R.K., pentru punerea 
în practică, la nivel teritorial, a strategiei naţionale de dezvoltare a kartingului, 
elaborată de F.R.K., precum şi a planurilor şi programelor proprii de formare şi 
afirmare a sportivilor şi de organizare a activităţii sportive în disciplina kartingului; 

b) sprijină iniţiativele de înfiinţare de noi secţii de karting, de organizare a unor activităţi 

şi competiţii locale; 
c) pe baza împuternicirilor delegate de F.R.K., asigură îndrumarea şi controlul structurilor 

sportive cu secţii de karting care îşi desfăşoară activitatea la nivel local, urmăreşte şi 
contribuie la aplicarea în practică a normelor tehnico-metodologice care vizează 
activitatea competiţională; 

d) contribuie la buna organizare a competiţiilor din calendarul sportiv intern şi 

internaţional desfăşurate pe raza lor administrativ teritorială de activitate, în baza 
mandatului F.R.K.; 

e) acţionează pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea spiritului 

sportiv şi a toleranţei, în întreaga activitate de nivel local; 
f) promovează, împreună cu structurile sportive, acţiunile de prevenire şi combatere a 

folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare de influenţare a 
rezultatelor sportive; 
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g) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a kartingului prin mijloace mass-

media, elaborează şi difuzează materiale documentare, de informare şi propagandă, 
vizând atingerea scopului propus; 

h) rezolvă afilierea structurilor sportive având secţii de karting şi legitimarea sportivilor 

din teritoriu, conform împuternicirilor delegate de F.R.K.; 
i) îndeplineşte şi alte atribuţii, în limita competenţelor delegate de F.R.K., a prevederilor 

statutelor proprii şi în limitele legii. 
Art.55.- Asociaţiile de karting judeţene şi a municipiului Bucureşti reprezintă şi apără interesele F.R.K. 

şi ale membrilor săi în relaţiile cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice, cu alte persoane 

juridice sau fizice, române sau străine. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiilor de karting 

judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt cele prevăzute în statutele proprii, cu respectarea 

prevederilor din Statutul F.R.K. Membrii asociaţiei sunt sub autoritatea asociaţiilor de karting judeţene 

şi a municipiului Bucureşti. 

CAPITOLUL VIII.- MIJLOACELE MATERIALE ŞI FINANCIARE ALE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE 

KARTING 

Art.56.- Pentru asigurarea condiţiilor necesare, F.R.K. poate avea, în condiţiile legii, în proprietate, 

închiriate, în folosinţă sau administrare, mijloace de transport, baze sportive, terenuri, materiale şi 

instalaţii specifice sportului, spaţii de cazare, cantine, sedii, spaţii şi structuri de prestări servicii, 

precum şi alte dotări necesare atingerii scopului şi obiectului de activitate. 

Art.57.-(1)- Veniturile F.R.K., indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură sunt cuprinse în 

bugetul anual propriu. 

(2)- Bugetul de venituri şi cheltuieli al F.R.K. se administrează astfel: 

a) potrivit competenţelor stabilite prin prezentul Statut şi regulamentelor F.R.K., pentru 
veniturile proprii; 

b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate cu organele administraţiei publice 
centrale şi/sau locale, pentru sumele acordate în scopul finanţarii pe bază de programe 
a structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică. 

Art.58.- Sursele de finanţare si veniturile F.R.K. provin din: 

a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele 
încheiate cu organe ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz; 

b) venituri obţinute din activităţi economice directe sau din dividendele societăţilor 

comerciale înfiinţate de F.R.K. în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al acesteia; 
c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit prevederilor prezentului Statut, 

regulamentelor şi normelor proprii; 
d) donaţii, sponsorizări sau legate; 
e) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
f) venituri obţinute din drepturi de televiziune, reclamă şi publicitate, sau din valorificarea 

bunurilor din patrimoniu; 

g) sume rămase din exerciţiul financiar precedent; 
h) venituri realizate din prestări servicii; 
i) alte venituri, în condiţiile legii. 

Art.59.-(1)- Fiecare membru afiliat definitiv al F.R.K. plăteşte o cotizaţie anuală stabilită de către 

Adunarea Generală prin normele financiare aprobate anual, ce va trebui achitată integral până la data 

de  31 ianuarie a fiecărui an. Pentru membrii afiliați provizoriu, cotizația anuală se achită după afilierea 

provizorie de către Consiliul Federal dar înaintea afilierii definitive de către Adunarea Generală. 

(2)- Membrul F.R.K. care nu şi-a achitat cotizaţia până la data limită, își pierde automatul drepturile de 

participare la competiţii, precum şi dreptul de vot în organele F.R.K. 

(3)- Sportivii legitimaţi la structurile astfel suspendate se pot transfera, la cerere, la alte structuri 

afiliate, conform Regulamentului de transferări şi a normelor financiare aferente. 

(4)- După plata cotizaţiei şi a penalităţilor aferente, conform normelor financiare, cel suspendat în 

condiţiile alin. (2) îşi reintră în drepturi. 

Art.60.-(1)- F.R.K. poate desfăşura orice activitate economică directă, cu caracter accesoriu şi în 

strânsă legătură cu scopul principal de activitate. 

(2)- F.R.K. poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende vor fi folosite obligatoriu şi în 

exclusivitate, pentru realizarea scopului F.R.K. sau pentru reinvestirea acestor sume în aceleaşi 

societăţi comerciale. 
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Art.61.-(1)- F.R.K. are organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului, 

constituite conform legii, Statutului şi regulamentelor sale. 

(2)- Bugetul anual se aprobă de către Adunarea Generală. F.R.K. se supune verificărilor financiare 

potrivit legii si Statutului propriu. 

(3)- Exerciţiul financiar al F.R.K. se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la 1 ianuarie şi se 

sfârşeşte la 31 decembrie. 

(4)- În condiţiile legii, F.R.K. poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi bugetele locale pentru 

finanţarea programelor sportive de utilitate publică. Sumele se asigură pe bază de contracte încheiate 

cu organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Prevederile contractuale au putere 

deplină pentru cele două părţi şi constituie norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

Art.62.- Folosirea fondurilor financiare şi a mijloacelor materiale se face potrivit hotărârilor Adunării 

Generale şi aprobării organelor competente, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor 

Statutului, regulamentelor şi normelor proprii. 

CAPITOLUL IX. - DISCIPLINA SPORTIVǍ 

Art.63.-(1)- F.R.K. îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiului asigurării unui climat de 

disciplină şi fair-play, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind combaterea violenţei cu 

ocazia competiţiilor și a jocurilor sportive. 

(2)- În activitatea lor, sportivii şi personalul aferent, vor exclude mijloacele şi orice alte metode care 

sporesc în mod artificial performanţele sportive şi pun în pericol sănătatea sportivilor şi etica sportivă, 

respectând astfel prevederile Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.         

CAPITOLUL X.- SANCŢIUNI ŞI RECOMPENSE 

Art.64.-(1)- Autoritatea disciplinară se exercită deplin şi legitim potrivit: 

a) competenţei F.R.K. de a supraveghea şi a controla structurile sportive cu secţii de 
karting şi a asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de karting; 

b) Statutului şi regulamentelor F.R.K. 

(2)- Autoritatea disciplinară se exercită asupra structurilor sportive cu secţii de karting, asupra 

membrilor acestora, asupra personalului de conducere, oficialilor, tehnicienilor, sportivilor şi a altor 

categorii de personal specific sportului, în limitele legii, Statutului si regulamentelor F.R.K. 

(3)- Autoritatea disciplinară se exercită de către Adunarea Generală, Consiliul Federal, comisiile de 

specialitate, sau după caz de către persoanele de conducere şi administrare, în limita dispoziţiilor 

legale, competenţelor delegate şi prevederilor Statutului si regulamentelor F.R.K. 

(4)- Regulamentul disciplinar se aprobă de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Federal. 

Art.65.-(1)- Puterea disciplinară oferă titularilor legitimi menţionaţi la art.64 alin. (3) dreptul de a 

investiga şi, după caz, de a sancţiona persoanele în culpă. 

(2)- Modalităţile de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin: 

a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător specificului activităţii F.R.K. aplicat 
gradual, în funcţie de gravitatea faptelor; 

b) diferenţierea graduală a faptelor, excluderea posibilităţii dublei sancţionări pentru 
aceeaşi faptă şi excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor; 

c) cercetarea cauzelor sau împrejurărilor care înlătură, atenuează sau agravează 
răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru neaplicarea sau suspendarea sancţiunii; 

d) competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii; 
e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate 

pe trepte de competenţă. 
Art.66.-(1)- În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, comportamentul nesportiv, nerespectarea 

Statutului, regulamentelor, hotărârilor, deciziilor F.R.K. de către membrii structurilor afiliate, precum şi 

de către oficiali, sunt sancţionate disciplinar, în conformitate cu prevederile regulamentului disciplinar.  

(2)- Căile de atac împotriva sancţiunilor disciplinare şi procedura de soluţionare a acestora sunt 

prevăzute în regulamentul disciplinar. 

Art.67.-(1)- Membri F.R.K. care s-au remarcat prin rezultate deosebite sau prin contribuţia materială 

şi/sau morală la susţinerea activităţii, pot primi următoarele recompense: 
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a) trofee, cupe; 

b) diplome, diplome de onoare, plachete; 
c) prime şi premii; 
d) titlul de „Membru de onoare”, sau, după caz „Preşedinte de onoare”; 

e) alte distincţii şi stimulente care intră in competenţa F.R.K. 
(2)- Recompensele prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) sunt de competenţa Consiliului Federal, iar cele de 

la lit. d) şi e) sunt de competenţa Adunării Generale. 

(3)- F.R.K. poate înainta organului administraţiei publice centrale de specialitate propuneri privind 

recompensarea sportivilor şi tehnicienilor cu rezultate deosebite, în condiţiile dispoziţiilor legale în 

materie. 

CAPITOLUL XI.- DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FEDERAŢIEI ROMÂNĂ DE KARTING 

Art.68.- Dizolvarea F.R.K. se poate produce în următoarele cazuri: 

(1)- de drept, prin: 

a) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Federal, în conformitate 

cu Statutul F.R.K., dacă această situaţie durează mai mult de un an, de la data la care 

Adunarea Generală, Consiliul Federal trebuiau constituite; 
b) reducerea numărului de membrii afiliaţi, sub limita stabilită de lege, dacă aceasta nu a 

fost completat timp de 12 luni; 
(2)- prin hotărâre judecătorească, atunci când 

a) scopul sau activitatea F.R.K. au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

c) urmăreşte un alt scop decât cel pentru care a fost constituită; 
d) a devenit insolvabilă; 
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legislaţiei în vigoare 

 

(3)- prin hotărârea Adunării Generale, convocată conform prevederilor prezentului Statut şi adoptată  

cu vot calificat (minimum 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi definitiv)  

Art.69.-(1)- În situaţia dizolvării, patrimoniul F.R.K. nu poate fi împărţit între membrii acesteia.  

(2)- Lichidarea patrimoniului se va face conform dispoziţiilor legale în vigoare la data dizolvării, prin 

hotărârea Adunării Generale cu votul a 2/3 din numărul membrilor afiliati definitiv, bunurile rămase 

fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănator 

sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public, reprezentând interesele servite de 

persoana juridică dizolvată. 

CAPITOLUL XII.-  DISPOZIŢII FINALE 

Art.70.-(1)- Organul administraţiei publice centrale de specialitate în disciplina activităţii sportive 

exercită supravegherea şi controlul asupra activităţii F.R.K., potrivit legii. 

(2)- F.R.K. va comunica organului menţionat la alin.(1) orice modificare a Statutului, precum şi alte 

informaţii, potrivit dispoziţiilor legale în materie.  

(3)- Orice modificare/completare a prezentului Statut se va opera prin Act adiţional, potrivit legii. 

(4)- Modificările Statutului F.R.K., vor fi avizate de către organul Administraţiei Publice Centrale de 

Specialitate înainte de a fi trimis spre a se obține hotărârea judecătorească definitivă. 

Art.71.- Consiliul Federal decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut, corespunzător 

dispoziţiilor legislaţiei în vigoare şi a dispoziţiilor federaţiei internaționale de specialitate (CIK-FIA). 

Dacă aceste dispoziţii nu sunt suficiente, va decide pe baza principiilor de drept şi ale echităţii. 

Art.72.- Potrivit legii, F.R.K. are exclusivitatea pentru: 

a) organizarea campionatelor oficiale naţionale de karting şi a competiţiilor oficiale cu 
caracter internațional care au loc pe teritoriul României, după caz, cu avizul organului Administraţiei 
Publice Centrale de specialitate conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) este unicul proprietar şi deţinător al tuturor drepturilor de  producţie, difuzare sau 
preluare a imaginilor statice şi în mişcare, înregistrate şi difuzate ori distribuite pe orice fel de suport, 
al drepturilor de publicare pe internet, de sponsorizare, marketing, promovare, licenţiere legate de 
toate tipurile de competiţii sau evenimente oficiale, de nivel naţional și deţine exclusivitatea drepturilor 
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de reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate şi/sau radiofonice la competiţiile care se 

desfăşoară sub autoritatea sa. 
c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de transmisie radio şi televiziune la competiţiile pe 

care le organizează sau la care participă, după caz; 

d) orice alte drepturi prevăzute de lege. 
 

Art.73.- Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care 

practică disciplina sportivă karting, sau orice altă activitate conexă acestei discipline sportive. 

Solicitarea afilierii la F.R.K. sau a eliberării unei licenţe pentru autorizarea activităţilor educaţionale sau 

comerciale, având ca obiect de activitate kartingul, presupune cunoaşterea şi acceptarea prezentului 

Statut. 

Art.74.- Statutul F.R.K. se modifică sau se adaptează ca urmare a schimbărilor survenite în legislaţia 

naţională sau în reglementările federației internaţionale de specialitate în ceea ce priveşte kartingul, 

sau la propunerea unui membru afiliat sau a Consiliului Federal, modificările respective fiind supuse 

aprobării Adunării Generale a F.R.K. 

Art.75.- Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.  

Art.76.- Prezentul Statut s-a redactat, în 1 exemplar original. 

 

 

3.) Se împutenicește dl Victor Valentin Drăgan, secretar în vederea efectuării procedurilor de 

înregistrare și autentificare a documentelor adunării. 

 

 
Vlad Haralambie 
Președinte FRK 


