STATUTUL ACTUALIZAT
La data de 03.04.2021
AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE YACHTING
Membrii Federației Române de Yachting, întruniți în mod statutar, la data de 03.04.2021, în ședința ordinară a
Adunării Generale, au hotărât actualizarea Statutului potrivit Hotărârii Adunarii Generale din data de
03.04.2021, după cum urmează:
Art. 1

Definitii

În sensul prezentului Statut abrevierile, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:
I.S.A.F.
Federaţia Internaţională de yachting;
EUROSAF
Federaţia Europeană de yachting;
U.I.M.
Union Internationale Motonautique;
W.P.P.A.
World Professional Powerboating Association;
F.R.Y.
Federaţia Română de Yachting;
A.T.S.
Autoritatea Tutelară ȋn Sport ȋn diversele sale nume (A.N.S.T, A.N.S., M.T.S.,
M.E.C.T.S.,ETC);
C.O.S.R.
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;
C.I.O.
Comitetul Internaţional Olimpic;
W.A.D.A.
Agenţia Mondială Anti–Doping;
A.N.A.D.
Agenţia Naţională Anti–Doping;
Structura Sportivă
Cluburile de yachting şi structurile sportive cu secţii de yachting, persoane
juridice de drept privat sau persoane juridice de drept public, după caz, sau
Asociaţie sportivă, Societate civilă fără personalitate juridică, constituită potrivit
Codului civil şi ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;
A.J.Y / A.M.Y.
Asociaţii Judeţene de Yachting / Asociaţia de Yachting a Municipiului Bucureşti
– persoane juridice de drept privat, constituite potrivit prevederilor Legii
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;
Secţie de yachting
Subunitate în cadrul unei Structuri Sportive constituită potrivit prevederilor Legii
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;
Adunarea Generală
Organ de conducere al F.R.Y. alcătuit din totalitatea membrilor afiliaţi;
Consiliul Federal
Organul de conducere si de administrare a patrimoniului F.R.Y. care asigură
punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
Consiliul Executiv
Este organul care solutionează problemele ce necesită luarea unor decizii
imediate ȋntre şedintele Consiliului Federal;
Afiliere
Actul juridic reprezentând decizia luată de F.R.Y. sau AJY/AMY, după caz, de a
admite printre membrii săi o structură sportivă de Yachting, în condiţiile
prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare şi Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001;
Legitimare
Actul juridic bilateral stabilit între o structură sportivă de yachting şi un sportiv
prin care sunt asumate drepturi şi obligaţii reciproce;
Legitimaţie sportivă
Document care atestă apartenenţa unui sportiv la o structura sportivă sau
asociaţie sportivă;
Membru
Structura sportivă afiliată la F.R.Y., în condiţiile Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului
statut;
Oficial
Persoana care reprezintă, sau care este delegată să reprezinte F.R.Y. sau o
structură afiliată acesteia;
Antrenor/instructor
Persoana atestată conform legislatiei in vigoare care pregăteşte şi conduce
procesul instructiv/educativ al sportivilor/echipelor participante ȋn competiţii;
Oficial de Cursă
Persoana autorizată şi delegată conform regulamentelor şi normelor ȋn vigoare,
care urmăreşte respectarea regulamentelor şi a regulilor de competiţie şi/sau
clasă şi/sau aplică sancţiunile în cadrul competiţiilor de yachting;
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Observator
Regulament
R.O.F.
Calendar competiţional
Taxa
Cotizaţie
Sancţiune
Penalitate
Majoritate simplă
Majoritate absolută
Majoritate calificată
Majoritate relativă

Art. 2

Persoană autorizată şi delegată conform regulamentelor şi normelor ȋn vigoare,
să supravegheze şi să controleze organizarea şi desfăşurarea competiţiilor
oficiale de yachting;
Regulament/Normă/Prescripţie/Decizie – Orice act cu caracter normativ emis de
I.S.A.F., EUROSAF, U.I.M., W.P.P.A., sau F.R.Y.;
Regulamentul de Organizare şi Functionare al F.R.Y.;
Calendarul tuturor competiţiilor oficiale organizate sau tutelate de F.R.Y.
desfăşurate la nivel naţional şi internaţional;
Suma de bani pe care o achită membrii F.R.Y., sportivii, sau alte categorii de
persoane fizice sau juridice în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor
drepturi, în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele F.R.Y.;
Suma de bani pe care trebuie să o achite anual membrii F.R.Y., în condiţiile şi la
termenele stabilite de Statutul şi regulamentele F.R.Y.;
Pedeapsa prevazută de legislaţia ȋn vigoare şi de prezentul Statut.
Sancţiune pecuniară ce constă în suma de bani pe care cel care săvârşeşte o
abatere disciplinară sau o încălcare a prevederilor prezentului statut, a
regulamentelor şi a normelor F.R.Y. este obligat să o plătească în contul F.R.Y.;
Reprezintă jumătate plus unu din membrii afiliaţi prezenţi la vot;
Reprezintă jumătate plus unu din totalul membrilor afiliaţi cu drept de vot;
Este determinată de prevederile prezentului statut ca fiind de 2/3 din totalul
membrilor afiliaţi prezenţi cu drept de vot;
Reprezintă numărul cel mai mare de voturi obţinut de un candidat în raport cu
voturile obţinute de ceilalti candidaţi;

Forma de organizare

F.R.Y. este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop
lucrativ, organizată ȋn conformitate cu dispoziţiile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, ȋn temeiul Art.94 din
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
Art. 3

Statut de structură sportivă
(1) F.R.Y. este o structură sportivă de interes naţional, constituită conform legislaţiei ȋn vigoare, prin asocierea
structurilor sportive, a asociaţiilor judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti, având ca obiect yachtingul de
performanţă şi manifestările nautice ce se adresează atât ambarcaţiunilor cu vele cât şi cu motor.
(2) F.R.Y., funcţionează în baza statutului propriu, a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
completările şi modificările ulterioare, a HG nr. 884/2000, pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, a OG nr. 26/2000, cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobate cu modificări şi completări de Legea nr. 246/2005 şi a altor dispoziţii legale în
materie, precum şi în conformitate cu statutul ISAF., EUROSAF, UIM, WPPA. la care F.R.Y. este afiliată.
(3) F.R.Y. deţine în condiţiile legislaţiei în vigoare Certificatul de Înscriere a Persoanei Juridice fără Scop
Patrimonial nr. 15/21.12.2002 eliberat de Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă şi
Certificat de Identitate Sportivă nr. B/C/00019/2002, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului la data
de 24 ianuarie 2002 având în Registrul Special nr. 122.

Art. 4 Recunoastere națională și internațională
(1) F.R.Y. este singura autoritate naţională a yachtingului cu vele sau motor din România, ȋn toate clasele,
formulele şi specialităţile sale, recunoscută de organismele internaţionale, respectiv I.S.A.F., EUROSAF,
U.I.M., W.P.P.A. şi federaţiile sau asociaţiile internaţionale de clasă ce au sau vor avea reprezentare pe
teritoriul Romaniei.
(2) F.R.Y. reprezintă şi apără interesele şi culorile naţionale ale Romaniei, pe plan extern în domeniul
yachtingului cu vele sau motor.
Art. 5 Denumirea Federației
Denumirea federaţiei este Federaţia Română de Yachting, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii,
eliberată de Ministerul Justiţiei cu nr. 9277/21.12.2001.
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Art. 6 Sediul Federației
Sediul F.R.Y. este în municipiul Bucureşti, bulevardul Basarabiei numarul 37-39 sector 2 şi poate fi schimbat în
condiţiile legii prin hotărârea Consiliului Federal.
Art. 7

Insemnele Federatiei

F.R.Y. are steag, emblemă, stampila şi insignă proprie.
Art. 8 Durata de functionare a Federatiei
Durata de funcţionare a F.R.Y. este pe termen nedeterminat.
Art. 9 Patrimoniul Federației
(1) F.R.Y. administrează şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile aflate în patrimoniu propriu, în scopul
realizării obiectului său de activitate. Patrimoniul F.R.Y. poate fi modificat potrivit competenţelor stabilite
prin prezentul Statut, prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.
(2) F.R.Y. poate greva sau înstrăina bunuri mobile sau imobile, sau poate schimba destinaţia acestora, cu
aprobarea A.T.S.
Art. 10 Relația cu alte entități
(1) F.R.Y. este afiliată la I.S.A.F., EUROSAF, U.I.M., W.P.P.A. şi este recunoscută de acestea, conform
statutelor lor, drept singura autoritate a yachtingului cu vele şi motor în România.
(2) În activitatea lor, membrii F.R.Y., precum şi oficialii şi comisiile F.R.Y. au obligaţia de a respecta
Statutele, regulamentele şi deciziile I.S.A.F., EUROSAF, U.I.M., W.P.P.A.
(3) În domeniul activităţii sportive de yachting, F.R.Y. îşi elaborează Regulamentele proprii care cuprind
norme tehnice de specialitate ce vor fi în conformitate cu Regulamentele I.S.A.F., EUROSAF, U.I.M.,
W.P.P.A. În caz de neconcordanţă între reglementările naţionale şi cele internaţionale în domeniu,
prevalează cele internaţionale.
(4) Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale, F.R.Y. colaborează cu A.T.S, în condiţiile legii.
(5) A.T.S. exercită supravegherea şi controlul activitaţii F.R.Y. conform prevederile art. 49 din Legea educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000.
Art. 11 Scop, obiective, atributii
(1) Scopul F.R.Y. ȋl constituie reprezentarea, organizarea, promovarea, administrarea şi coordonarea activităţii
de yachting cu vele şi motor, pe teritoriul Romaniei, la toate nivelurile.
(2) În acest sens, principalele obiective ale F.R.Y. sunt:
a) Dezvoltarea şi promovarea practicării yachtingului pe teritoriul României, sub toate formele sale şi fără
nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
b) Promovarea yachtingului, prin loturile reprezentative şi cele ale structurilor sportive, în competiţiile
internaţionale la toate nivelurile;
c) Reprezentarea şi apărarea intereselor yachtingului ȋn general şi ȋn mod particular al celui românesc pe
plan intern şi internaţional;
d) Prevenirea şi sancţionarea încălcării Statutului, regulamentelor şi normelor F.R.Y., precum şi ale ale
federațiilor internaționale la care FRY este afiliată;
e) Prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în yachting, precum şi
protejarea activităţii de yachting de orice abuzuri.
(3) În vederea realizării obiectivelor sale, FRY exercită următoarele atribuţii principale:
a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a yachtingului şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;
b) elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare și disciplinare cu caracter obligatoriu
pentru toţi membrii afiliaţi, pentru activitatea proprie şi yachtingul, în general;
c) stabileşte calendarul competiţional anual în corelaţie cu programele de participare a loturilor naţionale şi a
structurilor sportive la competiţiile internaţionale oficiale;
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d) organizează sau tutelează campionate naţionale la toate categoriile și clasele yachtingului.
e) organizează şi coordonează întreaga activitate a oficialilor de cursă, privind formarea, perfecţionarea continuă,
clasificarea şi promovarea acestora pe plan național și internațional, pe baza regulamentului propriu de funcţionare;
f) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a loturilor naţionale la competiţiile internaţionale;
g) exercită supravegherea, controlul şi puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului
nr. 69/2000 şi de statutul şi regulamentele proprii;
h) organizează sau tutelează competiţiile de yachting cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României, cu
avizul ATS;
i) colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă pentru
asigurarea asistenţei metodico-ştiinţifice şi medicale de specialitate potrivit cerinţelor specifice yachtingului la nivel
internaţional;
j) colaborează cu ATS, COSR, WS, EUROSAF şi/sau cu alte instituţii pentru formarea, avansarea şi perfecţionarea
specialiştilor în domeniu;
k) promovează, în concordanţă cu reglementările organizațiilor internaționale de resort, precum şi cu legislaţia internă
în materie, măsurile de prevenire şi control privitoare la folosirea substanţelor interzise şi a metodelor
neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice în mod
artificial rezultatele competiţiilor;
l) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a
toleranţei în yachting;
m) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniul propriu în conformitate cu
prevederile legale, precum și cu prevederile statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
n) asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi economice directe realizate în legătură cu
scopul şi obiectul de activitate al FRY;
o) poate înfiinţa societăţi comerciale şi/sau poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au
caracter accesoriu şi sunt în legătură cu scopul FRY;
p) elaborează şi editează publicaţii proprii privind yachtingul si toate activitatile sportive și de agrement cu vele;
q) organizează baza de date a FRY privind yachtingul din România;
r) asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care FRY este afiliată.
s) în calitate de membru al COSR, colaborează cu acesta în realizarea şi subvenţionarea programelor privind selecţia şi
participarea loturilor naţionale de yachting la Jocurile Olimpice;
t) poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de Adunarea generală sau prevăzute de actele normative în vigoare;
u) întreţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu federaţiile similare din alte ţări, cu forul continental şi internaţional de
specialitate, cu asociaţiile de clasă etc;
v) are stat de funcţii propriu care se aprobă de preşedintele FRY;
w) încheie, prin președintele FRY, contracte individuale de muncă cu personalul salariat al FRY.
Art. 12 Regulamentul de organizare si functionare
FRY elaborează şi adoptă, în cadrul Consiliului federal, potrivit competenţelor ce ȋi sunt atribuite în prezentul statut şi în
acord cu reglementările în vigoare, regulamentul de organizare şi funcţionare.
Acesta se compune din:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

regulamentul de organizare a yachtingului in România;
atribuțiile secretarului general al FRY;
lista comisiilor și colegiilor FRY și principiile de organizare a acestora;
regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor şi colegiilor FRY;
regulamentul disciplinar;
statutul antrenorului;
statutul sportivului;
regulamentul de transferări;
norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială, pentru propria activitate;
alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute ȋn prezentul statut.

Art. 13 Non-discriminarea
FRY nu admite discriminări politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau profesie.
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Art. 14 Membrii
Potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi
membri FRY următoarele structuri sportive în care se desfăşoară în mod organizat yachting:
a)

structuri sportive, persoane juridice de drept public, inclusiv unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv,
palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
b) structuri sportive, persoane juridice de drept privat;
c) asociaţiile sportive judeţene de yachting și Asociaţia sportivă de yachting a Municipiului Bucureşti.
Art. 15 Afilierea
a) Calitatea de membru al FRY se dobândeşte prin efectul afilierii.
b) Structurile sportive care se afiliază la FRY trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de afiliere:
i. să aibă secţie de yachting;
ii. să deţină Certificatul de Identitate Sportivă;
iii. să recunoască şi să respecte statutul şi regulamentele FRY;
iv. să solicite în scris opţiunea de a face parte din FRY;
v. să achite taxa de afiliere ȋn condiţiile şi termenele prevăzute de statutul şi regulamentele FRY;
vi. să prezinte toate documentele prevăzute de legislaţia ȋn vigoare, necesare procedurii de afiliere;
c) După depunerea acestor documente, Consiliul Federal hotărăşte asupra afilierii cu titlu provizoriu, decizie pe care o
supune spre ratificare primei Adunări Generale care va decide asupra afilierii definitive.
d) Schimbarea situaţiei juridice a unui membru afiliat la FRY impune obligaţia reafilierii sale la aceasta, potrivit
procedurilor prevăzute de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 16 Încetarea calităţii de membru al FRY
Încetarea calităţii de membru al FRY are loc în următoarele cazuri:
a)

retragerea structurii din cadrul FRY, caz în care nu se vor restitui taxele şi cotizaţia avansate în anul respectiv;
i. Retragerea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea generală a acestuia, în conformitate cu prevederile
statutului propriu.
ii. Membrul afiliat are obligaţia să transmită Consiliului federal al FRY hotărârea de retragere luată de Adunarea
generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la adoptarea acesteia.
iii. Consiliul federal al FRY va informa Adunarea generală a FRY, la următoarea sa întrunire, cu privire la
retragerea membrului afiliat respectiv.
b) dizolvarea membrului afiliat sau dizolvarea secţiei sportive de yachting a structurii afiliate; Dizolvarea unui membru
afiliat sau dizolvarea secţiei sportive de yachting a structurii afiliate se aprobă de către Adunarea generală a acestuia,
în conformitate cu prevederile statutului propriu.
i. Membrul afiliat dizolvat sau secţia sportivă de yachting dizolvată a structurii afiliate are obligaţia să transmită
Consiliului federal al FRY hotărârea de dizolvare luată de Adunarea generală a membrilor săi, în termen de
maximum 15 (cincisprezece) zile de la adoptarea acesteia.
ii. În cazul în care dizolvarea intervine de drept sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, membrul afiliat dizolvat
sau secţia sportivă de yachting dizolvată a structurii afiliate are obligaţia să transmită Consiliului federal al
FRY hotărârea judecătorească de dizolvare în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la comunicarea
acesteia.
iii. Dacă un membru afiliat sau o secţie sportivă de yachting a structurii afiliate se dizolvă, îşi pierd automat
calitatea de membru al FRY.
iv. Consiliul federal al FRY va informa Adunarea generală a FRY, la următoarea sa întrunire, cu privire la
dizolvarea membrului afiliat respectiv sau la dizolvarea secţiei sportive de yachting a structurii afiliate
respective.
c) dizolvarea FRY;
d) excluderea; excluderea unei structuri sportive intervine în următoarele situaţii:
i. scopul şi obiectul său de activitate a devenit ilicit sau contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei
naţionale;
ii. încălcarea gravă şi/sau repetată a statutului FRY și a reglementărilor organismelor internaționale de yachting, a
regulamentelor, normelor şi hotărârilor FRY;
iii. neȋndeplinirea timp de 2 (doi) ani a obligaţiilor finaciare asumate faţă de FRY.
Pentru situaţiile prevăzute în acest alineat, lit. i-iii, excluderea se constată de către Consiliul federal al FRY care va
informa Adunarea generală a FRY la următoarea sa întrunire.
Ȋn toate cazurile, excluderea unui membru afiliat al FRY intervine în temeiul hotărârii Adunării generale a FRY, la
propunerea motivată a Consiliului federal al FRY. Pentru excluderea unui membru afiliat, Adunarea generală a FRY se
pronunţă numai cu o majoritate calificată de 2/3 (două treimi) din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi
la Adunarea generală respectivă.
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Art. 17 Suspendarea
a) Adunarea generală a FRY este competentă să decidă asupra suspendării membrilor afiliaţi, pe o perioadă de până la 1
(un) an, ȋn cazul ȋn care aceştia încalcă statutul, regulamentele, hotărârile sau deciziile FRY.
b) Consiliul federal al FRY poate decide suspendarea cu titlu provizoriu. Ȋn acest caz, decizia de suspendare va fi
supusă validării următoarei Adunări generale a FRY. Adunarea generală a FRY poate decide continuarea suspendării,
prelungirea, diminuarea sau ȋncetarea acesteia.
c) Pe ȋntreaga perioadă de suspendare, membrul afiliat este privat de orice drept prevăzut ȋn prezentul statut.
Art. 18 Drepturile membrilor
Membrii FRY au următoarele drepturi:
a)

participă la Adunarea generală cu drept de vot în sistemul: 1 (un) membru (structură sportivă) = 1 (un) vot, în
condiţiile prezentului statut;
b) au drept de vot numai membrii FRY care au organizat competiții oficiale sau ai căror sportivi legitimaţi au participat
la competiţii oficiale și care au achitat cotizaţia anuală în anul anterior ședinței de Adunare generală;
c) au dreptul de a propune şi alege reprezentanţi în structurile de conducere ale FRY;
d) pot iniţia proiecte pentru dezvoltarea yachtingului în România;
e) au dreptul de a avea reprezentanţi, în condiţiile prezentului statut, în organele de conducere ale FRY;
f) au dreptul de a iniţia propuneri de modificare sau completare a actelor normative sau documente cu caracter normativ
care reglementează yachtingului în România;
g) au dreptul de a se adresa organelor şi organismelor competente ale FRY, conform prevederilor statutului, pentru
rezolvarea problemelor legate de activitatea proprie;
h) au dreptul de a primi distincţii, premii, titluri onorifice, ce ţin de competenţa FRY;
i) au dreptul de a organiza competiţii interne şi internaţionale, cu avizul si sub egida FRY;
j) au dreptul de a încheia contracte cu diferiţi sponsori fără a încălca însă prevederile regulamentelor normelor şi
prescripțiilor FRY, WS, EUROSAF, CIO, WADA, precum şi legile în vigoare;
k) au dreptul de a se afilia la organisme internaţionale cu avizul FRY;
Art. 19 Obligațiile membrilor
Membrii FRY au următoarele obligaţii:
a) să îşi desfăşoare activitatea respectând statutul, regulamentele, normele, hotărârile şi deciziile FRY;
b) să asigure îndeplinirea obligaţiilor ce le revin ca membru FRY, în cadrul structurilor proprii;
c) să permită şi să sprijine controlul dispus de către Adunarea generală şi de către organele de conducere, supraveghere
şi control, ale FRY;
d) să respecte, să apere şi să promoveze imaginea şi politica, prestigiul FRY şi ale organelor sale;
e) să conserve scopul şi obiectivele proprii pentru care i s-a admis calitatea de membru;
f) să solicite ȋn scris şi să respecte acordul FRY pentru organizarea de competiţii interne şi internaţionale;
g) să aplice, ȋn concordanţă cu reglementările WS, EUROSAF, CIO, şi WADA, măsurile de prevenire şi control a
folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să mărească ȋn mod artificial capacitatea
fizică a sportivilor, sau să modifice, în mod artificial, rezultatul competiţiilor organizate direct la nivel naţional;
h) să acţioneze împotriva oricăror manifestări de violenţă în sport şi pentru promovarea spiritului de fair-play în
competiţii şi în afara lor;
i) să achite taxele, vizele şi cotizaţiile stabilite prin hotărâri ale organelor de conducere, supraveghere şi control ale
FRY, ȋn condiţiile legii şi ale statutului FRY;
j) să adopte măsuri necesare pentru a se asigura că oficialii şi sportivii se conformează principiilor enunţate la alin. a)j).
Art. 20 Organele de conducere
Organele de conducere FRY sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul federal;
Art. 21 Descrierea Adunării generale
a) Adunarea generală este organul legislativ şi, în consecinţă, autoritatea supremă a FRY, constituită din totalitatea
membrilor afiliaţi.
b) Adunarea generală este ordinară (anuală), extraordinară și de alegeri.
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Art. 22 Atribuțiile Adunării generale:
a) aprobă statutul FRY şi modificările/completările ulterioare, precum şi modificările actului constitutiv al FRY;
b) aprobă strategia dezvoltării yachtingului aprobând planurile de dezvoltare pe termen lung;
c) analizează anual activitatea FRY;
d) aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
e) are drept de control permanent asupra Comisiei de cenzori;
f) aprobă raportul privind activitatea Consiliului federal şi raportul Comisiei de cenzori;
g) alege şi revocă membrii Consiliului federal;
h) alege şi revocă membrii si preşedintele Comisiei de cenzori a FRY;
i) alege şi revocă preşedintele Comisiei de apel-litigii;
j) adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare îndeplinirii scopurilor şi strategiei FRY;
k) decide asupra afilierii de noi membri şi/sau excluderii membrilor afiliaţi, potrivit prevederilor prezentului statut;
l) desemnează sau retrage, la propunerea Consiliului federal, titlurile de președinte și membii de onoare ai FRY;
m) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea FRY, stabilind destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi/sau statut.
Art. 23 Organizarea Adunării generale
a) Adunarea generală ordinară (anuală) se desfăşoară în luna aprilie a fiecărui an şi va fi convocată de Consiliul
federal cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data fixată pentru desfăşurare. Odată cu momentul convocării
acesteia, Consiliul federal va transmite membrilor afiliaţi proiectul ordinii de zi şi proiectele documentelor ce
urmează a fi supuse aprobării. Cu minimum 10 (zece) zile înainte de data desfăşurării Adunării generale ordinare,
structurile afiliate trebuie să transmită pe adresa oficială de email a FRY observaţiile şi propunerile de completare a
acestor documente.
b) Adunarea generală de alegeri are loc o dată la 4 (patru) ani, în luna octombrie şi se convoacă de către Consiliul
federal cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data fixată pentru desfășurare. Odată cu momentul convocării
acesteia, Consiliul federal va transmite membrilor afiliaţi proiectul ordinii de zi şi proiectele documentelor ce
urmează a fi supuse aprobării. Cu minimum 15 (cincisprezece) zile ȋnainte de data desfăşurării Adunării generale de
alegeri, structurile afiliate trebuie să transmită pe adresa oficială de email a FRY observaţiile şi propunerile de
completare a acestor documente, precum și propunerile pentru candidaturi la funcțiile eligibile, ȋnsoţite de
următoarele documente:
i. curriculum vitae;
ii. acordul scris referitor la intenţia de a candida;
iii. actul de absolvire a ultimei forme de ȋnvăţământ urmată;
iv. scrisoare de intenţie;
v. cazier juridic;
vi. in cazul candidaturilor pentru Comisia de cenzori dovada calitaţii de expert contabil sau contabil autorizat, in
cazul in care exista aceasta calitate.
c) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată cu respectarea metodologiei prevăzute la alin. a) sau b),
astfel:
i. de către preşedintele FRY;
ii. de către majoritatea simplă, respectiv jumătate plus unu din membrii afiliaţi cu drept de vot în anul respectiv;
iii. de către ATS în cazuri excepţionale precum abateri grave de la normele generale privind activitatea sportivă sau
de la prevederile statutului şi regulamentelor FRY.
d) Convocarea Adunării generale se face prin email. Convocarea se publică în spațiul public virtual.
e) Adunarea generală poate fi ținută si prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința
sau videoconferința, doar in situatii in care exista reglementari nationale care limiteaza intrunirile in general, cu
respectarea caracterului secret al votului.
f) In convocarea Adunarii generale trebuie specificată modalitatea de intrunire, cu prezența fizică, caz in care se va
comunica locația unde se va desfășura intrunirea sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, caz
in care se vor specifica mijloacele tehnice folosite.
g) Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:
i. compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de
operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;
ii. identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;
iii. transmisiunea continuă și în timp real a Adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;
iv. comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât membrii să se poată adresa de la distanță Adunării generale;
v. exprimarea votului în cursul Adunării generale și înregistrarea acestuia;
vi. verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în Adunarea generală.
h) Ordinea de zi a Adunării generale poate fi completată şi/sau modificată numai cu majoritatea simplă a membrilor cu
drept de vot prezenți.
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i)
j)
k)

Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea şi/sau completarea statutului, convocarea trebuie să
cuprindă şi textul integral al acestora în formă finală.
La Adunarea generală vor putea participa şi persoane invitate fără drept de vot și fără drept de a participa la
dezbateri. Invitațiile vor fi făcute de către Consiliul federal pe baza cererilor primite cu minimum 10 (zece) zile
înainte de data desfăşurării Adunării.
Accesul presei este permis.

Art. 24 Ședințele Adunării generale
a) Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul
în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă Adunare generală în termen de 15 (cincisprezece)
zile, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.
b) Adunarea generală este condusă de către preşedintele FRY sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele FRY. În lipsa
acestora, Adunarea generală va hotărî cu majoritate simplă cine va conduce şedinţa.
c) Prezența președintelui FRY, a vicepreședintelui FRY, a secretarului general al FRY și a membrilor Consiliului
federal este obligatorie la Adunarea generală.
d) Validarea delegaților cu drept de vot se va face de către secretarul general al FRY înaintea începerii Adunării
generale, pe baza delegaţiei scrise, emise de structura sportivă care i-a desemnat. Preşedintele FRY, în deschiderea
Adunării, prezintă situaţia prezenţei delegaţilor cu drept de vot.
e) Se stabilesc prin votul deschis al delegaţilor participanţi la Adunare:
i. secretariatul Adunării generale care va întocmi procesul-verbal oficial al Adunării;
ii. Comisia de validare a voturilor numai în cazul Adunării generale de alegeri. Aceasta va valida și număra voturile
și va confirma rezultatul alegerilor.
f) Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritate simplă, în afară de cazurile de la lit. i-iii în care este necesară o
majoritate calificată de 2/3 (două treimi) din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi:
i. excluderea membrilor afiliaţi;
ii. suspendarea membrilor afiliați;
iii. dizolvarea FRY.
g) Hotărârile Adunării generale se adoptă prin vot deschis sau secret.
h) Hotărârile luate de Adunarea generală ȋn limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii afiliaţi
care nu au luat parte la Adunare sau au votat ȋmpotrivă.
i) Hotărârile Adunării generale se certifică, prin semnătură, de către preşedintele FRY sau de către persoana desemnată
să conducă Adunarea generală şi intră în vigoare la data stabilită de Adunarea generală.
j) Secretariatul Adunării generale va redacta procesul-verbal care va cuprinde:
i. modalitatea prin care a fost convocată Adunarea generală şi caracterul acesteia;
ii. modalitatea prin care s-a desfășurat Adunarea generală;
iii. anul, luna, ziua şi locul desfăşurării;
iv. numărul membrilor afiliați, cu drept de vot, prezenţi;
v. numele președintelui Adunării generale;
vi. ordinea de zi aprobată de Adunarea generală;
vii. hotărârile adoptate;
viii. orice alte situaţii apărute ȋn afara ordinii de zi, în cadrul Adunării generale.
k) În cazul desfășurării prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau
videoconferința, secretariatul Adunării generale se va asigura de respectarea cerințelor de arhivare a înregistrărilor
electronice a desfășurării Adunării generale și a voturilor exprimate în cadrul acesteia.
l) Procesul-verbal al Adunării generale va purta semnătura preşedintelui FRY sau a persoanei desemnate să conducă
Adunarea generală şi semnăturile persoanelor care l-au întocmit.
Art. 25 Titluri onorifice
a) Adunarea generală poate acorda titlul de preşedinte de onoare al FRY sau membru de onoare al FRY persoanelor cu
contribuţii meritorii în yachting din România sau în activitatea FRY.
b) Propunerile în acest sens pot fi făcute de către Consiliul federal al FRY sau de către membrii afiliați.
c) Preşedintele de onoare al FRY și membrii de onoare ai FRY pot să participe la Adunarea generală, să ia parte la
discuţii, dar nu au drept de vot.
d) La propunerea membrilor afiliați cu drept de vot sau la propunerea Consiliului federal, Adunarea generală poate
retrage titlurile de preşedintele de onoare al FRY și de membru de onoare al FRY persoanelor care le dețin.
Art. 26 Descrierea Consiliului federal
a) Consiliul federal se compune din 9 (noua) membri, după cum urmează:
i. preşedintele FRY care îndeplinește și funcția de preşedinte al Consiliului federal;
ii. vicepreşedintele FRY care îndeplinește și funcția de vicepreşedinte al Consiliului federal;
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iii. 7 (șapte) membri deplini;
b) Secretarul general nu poate fi membru al Consiliului federal.
c) Nu pot fi membri ai Consiliului federal persoanele fără cetățenie și domiciliu în România și nici cele care au suferit
condamnări penale privative de libertate sau care sunt în perioada de efectuare a unei sancţiuni disciplinare hotărâte
de FRY.
d) Dacă preşedintele FRY îşi încetează activitatea sau nu îşi mai poate exercita atribuţiile de preşedinte,
vicepreşedintele FRY va prelua atribuțiile acestuia până la Adunarea generală extraordinară de alegeri ce va fi
convocată cat mai repede posibil. În acest caz, Adunarea generală va alege noul președinte din rândul Consiliului
federal, pe baza candidaturilor propuse, conform prevederilor prezentului statut. In cazul in care In cazul in care
vicepreşetintele FRY nu acceptă preluarea atributiilor preşedintelui, Adunarea generală extraordinară de alegeri va fi
convocată cat mai repede posibil pentru alegerea unui nou Consiliu federal si presedinte. Interimatul va fi asigurat de
Consiliul federal existent şi o persoana desemnată de acesta pentru funcţia de preşedinte. Dacă preşedintele FRY îşi
încetează activitatea sau nu îşi mai poate exercita si atribuţiile de membru al Consiliului general, Adunarea generală
extraordinară de alegeri va alege şi un nou mebru al Consiliului federal care va putea să-şi depună candidatura şi
pentru funcţia de președinte.
e) Dacă vicepreşedintele FRY îşi încetează activitatea sau nu îşi mai poate exercita atribuţiile, un alt vicepreședinte va fi
numit de către președintele FRY din rândul membrilor Consiliului federal;
f) Dacă un membru deplin al Consiliului federal îşi încetează activitatea sau nu îşi mai poate exercita atribuţiile,
Adunarea generală extraordinară de alegeri va fi convocată cat mai repede posibil pentru alegerea unui nou membru
al Consiliului federal;
g) Dacă preşedintele Comisiei de apel-litigii îşi încetează activitatea sau nu îşi mai poate exercita atribuţiile, el va fi
înlocuit prin decizie a Consiliului federal până la următoarea Adunare generală de alegeri.
h) Dacă unul din membrii Comisiei de cenzori a FRY îşi încetează activitatea sau nu îşi mai poate exercita atribuţiile, el
va fi înlocuit prin decizie a Consiliului federal până la următoarea Adunare generală de alegeri.
i) Persoanele care la un moment dat în timpul mandatului nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul statut
pentru fiecare funcţiile in care au fost alesi îşi pierd, de drept, funcția în care au fost aleşi.
Art. 27 Atribuțiile Consiliului federal
Consiliul federal conduce întreaga activitate a FRY între adunările generale. Consiliul federal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

asigură aplicarea hotărârilor Adunării generale, precum şi respectarea de către toţi membrii FRY a statutului,
regulamentului de organizare și funcționare şi a legii;
stabileşte strategiile de dezvoltare a yachtingului, programele ce decurg din acestea şi le supune aprobării Adunării
generale;
asigură aplicarea planurilor de activitate elaborate pentru îndeplinirea strategiei FRY;
aprobă regulamentele şi normele FRY;
propune Adunării generale cazurile de încetare a calităţii de membru al FRY;
ia decizii în legătură cu afilierea provizorie şi excluderea provizorie a unui membru FRY şi le supune ulterior
aprobării Adunării generale;
aprobă componenţa comisiilor FRY;
aprobă anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmăreşte execuţia acestuia şi îl supune aprobării Adunării
generale;
aprobă proiectul calendarului competiţional şi calendarului acţiunilor competiţionale;
aprobă regulamentele de organizare şi desfăşurare a competiţiilor interne şi internaţionale organizate de către FRY;
validează componenţa loturilor naţionale şi olimpice, precum şi structura colectivelor tehnice;
aprobă obiectivele de performanţă ale echipelor naţionale;
aprobă componența și mandatul delegațiilor FRY care participă la reuniunile organismelor internaționale;
analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la competiţiile internaţionale de obiectiv, pe baza rapoartelor
întocmite şi prezentate de conducătorii delegaţiilor, împreună cu colectivele tehnice şi ia măsuri în consecinţă;
aprobă propunerile de afiliere a FRY la foruri sportive regionale, continentale sau internaţionale cu avizul ATS;
aprobă candidaţii FRY pentru a fi aleşi, cooptaţi sau numiţi în organismele internaționale care au ca scop yachtingul;
aprobă anual lista oficialilor de cursă de nivel naţional;
convoacă Adunarea generală a FRY, aprobă ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi prezentate;
propune Adunării generale acordarea titlurilor de preşedinte de onoare al FRY şi/sau membru de onoare al FRY;
propune ATS acordarea, pentru sportivi, a titlului de maestru al sportului şi a titlului de maestru emerit al sportului,
pentru tehnicienii care au îndeplinit cerinţele stabilite prin normativele în vigoare, a titlului de antrenor emerit,
precum şi acordarea de distincţii, medalii şi decoraţii;
contribuie la atragerea fondurilor financiare pentru activitatea FRY din alte surse decât cele bugetare;
aprobă anual cuantumul taxelor, penalităţilor şi cotizaţiilor către FRY;
soluţionează ca ultimă instanţă pe filiera organelor sportive, litigiile care apar între membrii FRY sau între aceştia şi
organismele federale, hotărârile Consiliului federal fiind definitive;
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x)

decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul statut, cu respectarea reglementărilor organismelor internaționale de
resort și a dispoziţiilor legale în vigoare. Deciziile Consiliului federal sunt obligatorii pentru toți membrii FRY.

Art. 28 Alegerea organelor FRY
a) Alegerile pentru Consiliul federal se desfăşoară o dată la 4 (patru) ani sau in mod exceptional pentru alegerea unui
nou președinte sau membru al Consiliului federal, prin vot secret.
b) După alegerea Consiliului federal, secretariatul Adunării generale va verifica daca persoanele care şi-au depus în
prealabil candidatura și pentru funcţia de președinte au fost aleşi in Consiliul federal. Dacă există candidaţi care şi-au
depus candidatura pentru funcţia de presedinte și nu au fost aleși ca membrii ai Consiliului federal, aceștia nu pot fi
supuși la vot pentru funcţia de președinte.
c) Persoanele propuse pentru a candida la funcţiile de membru al Consiliului federal al FRY trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiţii:
i. cetăţenie română şi domiciliul ȋn România;
ii. studii superioare absolvite;
iii. să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate;
iv. suplimentar, președintele FRY nu trebuie să aibă niciun fel de relaţii contractuale cu nicio structură sportivă
afiliată la FRY.
d) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al Comisiei de apel-litigii trebuie să ȋndeplinească
cumulativ, următoarele condiţii:
i. cetăţenie română şi domiciliul ȋn România;
ii. studii superioare de specialitate juridică (numai preşedintele comisiei);
iii. experienţă juridică de minimum 3 (trei) ani (numai preşedintele comisiei);
e) Persoanele propuse pentru a candida la funcţiile membrii si preşedintele Comisiei de cenzori a FRY trebuie să
ȋndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
i. cetăţenie română şi domiciliul ȋn România;
ii. studii superioare absolvite;
iii. să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate;
iv. să fie expert contabil sau contabil autorizat (cel puţin un cenzor).
f) În termen de 5 (cinci) zile de la data limită de transmitere a propunerilor de candidaţi pentru toate funcţiile eligibile
în Adunarea generală de alegeri, Consiliul federal al FRY verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alineatele c),
d) și e).
g) Cu minimum 5 (cinci) zile înainte de data desfăşurării Adunării generale de alegeri, Consiliul federal al FRY
validează candidaturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul statut.
h) Lista candidaturilor validate se face publică prin afișare pe site-ul FRY sau se transmite prin email către structurile
sportive afiliate.
i) În cadrul Adunării generale de alegeri nu se pot face propuneri pentru nicio funcţie aleasă de Adunarea generală.
j) Alegerea membrilor Consiliului federal și a președintelui FRY se face prin vot secret, candidaţii fiind declaraţi aleşi
după următoarea procedură:
i. Membrii Consiliului federal se aleg în ordinea descrescătoare a voturilor primite;
ii. Dacă există mai mulți candidati cu număr egal de voturi obținute pentru ultimele poziții se organizează, numai
pentru aceştia, noi tururi de scrutin până la departajare.
iii. Preşedintele FRY se alege cu majoritate simplă, pe baza candidaturilor depuse, cu conditia sa fi fost ales ca
membru in Consiliul federal. In cazul in care niciunul dintre membrii aleşi nu şi-au depus in prealabil
candidatura pentru preşedinte si in cadrul acelei Adunări generale este necesara alegerea preşedintelui,
Adunarea generală de alegeri se anuleaza, procedura fiind reluată cu depunerea de noi candidaturi in termen de
maxim 5 zile. In aceasta perioada interimatul este asigurat de Consiliul general si presedintele anterior.
iv. În situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin pentru această funcţie, niciun candidat nu a întrunit
majoritatea simplă, se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa după cum urmează:
1. primii doi candidaţi în ordinea dată de numărul de voturi obţinute în primul tur de scrutin;
2. dacă în primul tur de scrutin, pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de
voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, al doilea tur de scrutin va avea loc doar între
ei;
3. dacă în primul tur de scrutin, pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de
voturi, al doilea tur de scrutin va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.
4. Dacă în al doilea tur de scrutin nu se realizează majoritatea simplă a voturilor, va fi declarat ales
candidatul care obţine majoritatea relativă a voturilor. În situația în care pe primul loc există doi candidați
care au obținut un număr egal de voturi, se vor organiza scrutine în continuare, între cei doi, până la
obținerea unei majorități relative.
k) Preşedintele Comisiei de apel-litigii se alege ȋn ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Dacă pe
primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul
imediat următor, se organizează, numai pentru aceştia, noi tururi de scrutin, până la obținerea unei majorități relative.
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Art. 29 Reuniunile Consiliului federal
a) Consiliul federal se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, dar nu mai
puţin de şase ori pe an.
b) Ședințele Consiliului federal pot fi ținute și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, cu respectarea
condițiilor prevazute la art. 19, lit g). Pentru chestiuni urgente, votul prin corespondenta electronica este acceptat. In
acest caz, termenul de votare este de 24 de ore.
c) Cvorumul ședinţelor Consiliului federal este de jumătate plus unu din numărul membrilor deplini.
d) Hotărârile Consiliului federal sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la
şedinţă. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.
e) Hotărârile Consiliului federal intră în vigoare la data stabilită de acesta.
f) Au dreptul să voteze toţi membrii Consiliului federal prezenti, cu un singur vot fiecare.
g) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Consiliului federal prezenţi la şedinţa
respectivă.
h) Votul prin corespondenţă sau împuternicire (procură) este admis ȋn cazuri de indisponibilitate medicală.
i) La fiecare şedinţă a Consiliului federal se întocmeşte un proces-verbal, în care se înscriu problemele dezbătute şi
hotărârile adoptate, validat de membrii prezenţi prin semnatură sau confirmare electronică consemnată de către
secretarul general al FRY.
j) Procesele-verbale se numerotează și se consemnează de către secretarul general al FRY, acestea constituind
documente oficiale ale FRY şi se păstrează de către secretarul general la sediul FRY. În cazul în care, în cadrul
ședințelor Consiliului federal se folosesc şi alte mijloace de înregistrare a acestora, suportul şi conţinutul acestora se
inventariază şi se păstrează de către secretarul general al FRY la sediul FRY.
k) Secretarul general al FRY participă la toate ședinșele Consiliului federal fără a avea drept de vot.
l) La şedinţele Consiliului federal pot fi invitate și persoane care nu fac parte din Consiliu.
m) Membrii Consiliului federal care, pe parcursul unui an calendaristic, nu participă la cel puţin jumătate din numărul
şedinţelor, îşi pierd, de drept, calitatea de membru.
n) Delegaţii ATS participă la şedinţele Adunării generale şi ale Consiliului federal în condiţiile legii.
o) Deciziile Consiliului federal si rezultatele voturilor din adunarile Consiliului federal sunt publice si se vor posta pe
pagina web a FRY de catre secretarul general.
Art. 30 Atribuțiile președintelui
Preşedintele FRY are următoarele atribuţii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

reprezintă FRY în relaţiile cu autorităţile publice române, cu federaţiile similare din alte ţări, cu alte foruri sportive
internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului
statut;
asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului federal şi urmăreşte realizarea
acestora, putând decide asupra măsurilor necesare în limita prezentului statut;
realizează relaţia funcţională cu ATS şi COSR, cu alte instituții şi organizaţii, pe problemele yachtingului;
stabileşte împreună cu secretarul general ordinea de zi şi documentele care se prezintă în Adunarea generală;
selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat al FRY, în condiţiile legii, stabileşte îndatoririle
şi responsabilităţile acestuia, negociază contractele individuale de muncă şi decide asupra salarizării personalului
angajat, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată;
prezidează şedinţele Adunării generale şi ale Consiliului federal;
numește vicepreședintele FRY dintre membrii Consiliului federal și îl poate demite;
votează la şedinţele Consiliului federal şi, în caz de egalitate, votul său este decisiv;
asigură aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a yachtingului stabilite de Adunarea generală;
aprobă organigrama şi statul de funcţii;
numește și poate demite antrenorul federal;
încheie acte juridice în numele şi pe seama FRY, potrivit competenţelor acordate prin prezentul statut;
îndeplinește orice atribuţii delegate de Adunarea generală şi/sau Consiliul federal, cu respectarea prevederilor din
prezentul statut;
emite decizii în exercitarea atribuţiilor ce îi revin;
în îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele este ajutat de către vicepresedinte care reprezintă şi angajează legal FRY
prin delegarea scrisă de competenţă a preşedintelui.

Art. 31 Vicepreședintele
Vicepreşedintele FRY coordonează activitatea comisiilor şi colegiilor FRY şi preia prin împuternicire atribuţiile
preşedintelui, pe perioadele în care acesta este în imposibilitate de a-şi exercita mandatul.
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Art. 32 Secretarul general
a) Secretarul general este numit prin decizie a președintelui FRY în urma verificării prealabile a aptitudinilor
profesionale şi personale ale candidaţilor.
b) Modalitatea de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale candidaţilor pentru funcţia de
secretar general se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al FRY.
c) Secretarul general al FRY are contract de muncă pe perioadă nedeterminată încheiat de preşedintele FRY în
condiţiile Codului Muncii.
d) Secretarul general al FRY poate fi demis prin decizie a preşedintelui FRY în conformitate cu prevederile Codului
Muncii şi ale prezentului statut.
Art. 33 Comisia de cenzori
a) Controlul financiar al FRY este asigurat de Comisia de cenzori formată din 3 (trei) persoane respectiv 1 (un)
preşedinte şi 2 (doi) membri aleşi prin vot deschis de către Adunarea generală.
b) Dintre membrii Comisiei de cenzori, cel puţin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.
c) Comisia de cenzori îşi elaboreaza un regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Adunarea generală.
d) Membrii Consiliului federal nu pot face parte din Comisia de cenzori.
e) În realizarea competenţelor sale, Comisia de cenzori:
i. verifică modul în care este administrat patrimoniul FRY;
ii. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;
iii. poate participa, prin reprezentantul său, la şedinţele Consiliului federal, fără drept de vot;
iv. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite de Adunarea generală.
f) Comisia de cenzori este subordonată Adunării generale.
g) Organele de administrare ale FRY sunt obligate să pună la dispoziţia cenzorilor documentele necesare îndeplinirii
atribuţiilor acestora.
Art. 34 Comisia de apel-litigii
a) Din Comisia de apel-litigii nu pot face parte reprezentanţi ai organelor de conducere ale FRY.
b) Comisia de apel-litigii judecă apelurile introduse de membrii FRY împotriva hotărârilor pronunţate de colegiile şi
comisiile FRY, precum şi pe cele ale autorităților sportive județene sau ale Municipiului București.
c) Comisia de apel-litigii poate hotărî aplicarea oricărei sancţiuni prevăzute în regulamentele FRY, cu excepţia radierii
din activitatea sportivă. Hotărârile ei sunt executorii.
d) În cazuri excepţionale, pe baza unor probe noi, Consiliul federal poate trimite spre redeschidere hotărârile Comisiei
de apel-litigii.
Art. 35 Bugetul de venituri și cheltuieli
a) Veniturile, indiferent de sursa lor, şi cheltuielile de orice natură ale FRY sunt cuprinse în bugetul anual de venituri şi
cheltuieli.
b) Administrarea bugetului de venituri şi cheltuieli se efectuează:
i. potrivit competenţelor stabilite în statut şi regulament pentru veniturile proprii;
ii. potrivit condiţiilor stabilite prin contracte pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi
locale, pentru finanţarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ şi de utilitate publică;
iii. în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele
locale, acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale structurilor sportive de drept public, precum
şi pentru veniturile proprii ale acestora.
c) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri:
i. venituri proprii precum şi sume destinate finanţării unor programe sportive de utilitate publică;
ii. sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de programe a
structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;
iii. alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de drept public de organele
administraţiei publice centrale sau locale.
d) Sursele de finanţare pot proveni din:
i. sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele
administraţiei publice centrale si/sau locale, după caz, potrivit prevederilor legale;
ii. venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al FRY;
iii. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de FRY;
iv. cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentului statut, regulamentelor şi normelor proprii;
v. donaţii şi sponsorizări;
vi. dobânzile şi dividendele obţinute prin plasarea disponibilităţilor realizate;
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vii. venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
viii. veniturile obţinute prin valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
ix. veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive;
x. veniturile obținute din chirii ale bazelor sportive;
xi. sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
xii. alte venituri în condiţiile legii.
Art. 36 Dizolvarea FRY
Dizolvarea FRY poate interveni în unul din următoarele moduri:
a)

de drept prin:
i. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea
acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
ii. imposibilitatea constituirii Adunării generale sau Consiliului federal conform dispoziţiilor statutare, dacă această
situaţie durează de mai mult de 1 (un) an;
iii. reducerea numărului de membri sub numărul prevăzut de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 (trei)
luni;
iv. constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea tribunalului în a cărui circumscripţie se află FRY, la cererea
oricărei persoane interesate.
b) prin hotărâre judecătorească (instanţa competentă este tribunalul în circumscripţia căreia FRY îşi are sediul), la
cererea oricărei persoane interesate atunci când:
i. scopul sau activitatea FRY a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
ii. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
iii. FRY urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
iv. FRY a devenit insolvabilă;
v. FRY nu a obţinut autorizaţiile administrative prealabile desfăşurării activităţii pentru care, potrivit legii, acestea
sunt necesare.
c) prin hotărârea Adunării Generale, cu votul majorității calificate. În acest caz, în termen de 15 (cincisprezece) zile de
la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal în formă autentică se depune la tribunalul în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul FRY, pentru a fi subscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 37 Regimul bunurilor rămase după lichidarea FRY
În cazul dizolvării FRY, bunurile rămase după lichidare nu se pot transmite către persoane fizice. Bunurile rămase după
lichidare vor fi transmise către persoana juridică de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător după
următoarea procedură:
a)

în cazul în care FRY s-a dizolvat de drept, prin hotărârea Adunării Generale sau în condiţiile art. 56, alin. (1), pct. d)
şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, destinaţia bunurilor va fi hotărâtă, potrivit dispoziţiilor art. 28, alin. (5)
din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, de către ATS. şi va fi îndreptată spre realizarea unor activităţi
sportive;
b) în situaţia dizolvării FRY pentru motivele prevăzute la art. 56, alin. (1), pct. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de stat prin administraţia
localităţii în care FRY îşi va avea sediul la data dizolvării, care împreună cu ATS va stabili o destinaţie concretă
îndreptată spre realizarea unor activităţi sportive.
c) Dacă în termen de 6 (șase) luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile
alin. (1), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic
sau asemănător.
d) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a
stabilit o dată ulterioară.
Art. 38 Exclusivitatea
a) FRY deţine exclusivitatea pentru:
i. dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor în echipamentul de concurs şi
de reprezentare, când participă la competiţii în numele loturilor naţionale;
ii. drepturile de folosinţă asupra siglei (emblemei proprii);
iii. drepturile de reclamă, publicitate şi televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după
caz;
iv. drepturile de a organiza campionate naţionale de yachting la toate categoriile, clasele şi tipurile de mijloace cu
vele;
v. dreptul de a acorda titlul de campion naţional, sau campion al României, după caz.
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b) drepturile menţionate la alin. a) pot fi cesionate de FRY, în condiţiile legii;
Art. 39 Modificări și completări
a) Prevederile prezentului statut se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare.
b) Orice modificare/completare a prezentului statut se va opera prin act adiţional autentificat, în condiţiile legii şi
prevederilor prezentului statut.
Redactat in 5 (cinci) exemplare și atestat de av. Chițu Nicolae-Ionuț sub nr…… din data de 03.04.2021, 3 (trei)
exemplare fiind eliberate părților, un exemplar râmânând în arhiva Cabinetului de Avocat Chițu Nicolae-Ionuț după
atestare.
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