STATUTUL
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE AIKIDO
Adunarea generala de constituire a FEDERAŢIEI ROMÂNE DE AIKIDO a avut loc pe data
de 01.11.2006. Prezentul Statut a fost actualizat azi, 09.02.2021, de Adunarea generala ordinara,
in urmatoarea forma :
I.
MEMBRII ASOCIATI
1. Asociatia CLUBUL SPORTIV DAN AIKIDO, CIF - 14831441, cu sediul în Bucuresti, str.Valea
Oltului nr.31-35, sector 6;
2. Asociatia CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO “AIKIDOKA” GALAŢI, CIF - 14617660, cu sediul în
Galaţi, str.Mihail Sadoveanu nr.6, bl.B1, apt.64, jud.Galati;
3. Asociatia CLUBUL SPORTIV ATLANTIS BRASOV, CIF – 13679680, cu sediul in Brasov,
bd. Alexandru Vlahuta nr.53, bl.143, sc.A, apt.12, jud.Brasov.
4. Asociatia CLUBUL SPORTIV SATORI-DO, CIF - 16626540, cu sediul în Roşiorii de Vede, str.
cpt.Corlătescu, Fundătura 1 nr. 9, jud. Teleorman;
5. Asociatia CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO BRĂILA, CIF - 14567405, cu sediul în Brăila, Piaţa
Independenţei nr.2, bl.2 sc.4 et.5, apt. 54, jud. Braila;
6. Asociatia CLUBUL DE AIKIDO MIZUNO, CIF – 14505313, cu sediul în Piatra Neamţ, str.Titu
Maiorescu nr.5, bl.F37, sc.E, et.2, apt.78, jud.Neamţ,;
7. Asociatia CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO “AIKIROM“ OLTENIŢA, CIF - 14682528, cu sediul în
Olteniţa, str.Cuza Vodă nr.56, jud.Călăraşi;
8. Asociatia Club Sportiv SUMUKIRI, CIF - 38475783, cu sediul in Bucuresti, al.Resita nr.3, bl.A7,
sc.4, et.4, apt.60, sector 4;
9. Asociatia Club Sportiv SAKURA KIAI GALATI, CIF - 16977550, cu sediul in Galati,
str.Feroviarilor nr.21, bl.D2, sc.2, apt.38, jud.Galati;
10. Asociatia Sportiva OKINAWA SF.GHEORGHE, CIF - 9420113, cu sediul in Sf.Gheorghe,
str.Puskas Tivadar nr.63, bl.14, sc.C, apt.4, jud.Covasna;
11. Asociatia Clubul Sportiv DAKIKA GALATI, CIF - 39259397, cu sediul in Galati,
str.Laminoristilor nr.4, bl.G5, sc.1, et.1, apt.26, jud.Galati;
12. Asociatia HARUKI DO CLUB SPORTIV, CIF - 39472610, cu sediul in Constanta, bd.Tomis
nr.226, bl.TD10, sc.C, apt.44, jud.Constanta;
13. Asociatia Clubul Sportiv NIRAM AIKI-JU-DO, CIF - 24650256 , cu sediul in Suraia, str.Florilor
nr.37, jud.Vrancea;
14. Asociatia Clubul Sportiv MASTER, CIF - 27335210, cu sediul in Bucuresti, bd.Iuliu Maniu
nr.246, bl.Central, cam.11, sect.6;
15. Asociatia Clubul Sportiv AIKIDO MURES, CIF - 19159792, cu sediul in Tg.Mures, bd.1
Decembrie 1918 nr.154/5, jud.Mures;
16. Asociatia Clubul Sportiv CAPRICORN TEAM, CIF - 32870325, cu sediul in com.Crevedia, sat
Samurcasi, str.Lacul lui Soaba nr.91, jud.Dambovita.;
17. Asociatia Clubul Sportiv ACVILELE BRASOV, CIF - 23149541, cu sediul in Brasov, str.Jepilor
nr.14, bl.A26, et.4, apt.17, jud.Brasov;
18. Asociatia Clubul Sportiv AIKITEC, CIF - 41886835, cu sediul in com.Matca, sat Matca,
jud.Galati;
19. Asociatia Clubul Sportiv AIKIBUDO, CIF - 23637275, cu sediul in Bucuresti, str.Ankara nr.12,
apt.1, sect.1;
20. Asociatia Clubul Sportiv TAIYO-DO, CIF - 41988401, cu sediul in Petrosani, str.Mihail
Kogalniceanu nr.17, apt.2, jud.Hunedoara.
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II.
SCOPUL, OBIECTIVELE SI ATRIBUTIILE FEDERAŢIEI
01.
Membrii asociati, luând act de preocupările lor comune în ceea ce priveşte promovarea si
dezvoltarea Akido-ului în România, fiind decişi ca prin unirea experienţei dobândite în exercitarea
activităţii de Aikido conform statutelor proprii să contribuie la creşterea nivelului general al Aikidoului în România, considerând că o coordonare la nivel formal-decizional a activităţii lor statutare ar
contribui la îndeplinirea cu mai mare eficienţă a acestui deziderat, au decis constituirea Federaţiei
Române de Aikido, al cărei scop este organizarea, conducerea şi coordonarea strategiei de
dezvoltare a activităţii de Aikido.
02.
Federaţia Română de Aikido se constituie prin asocierea cluburilor şi secţiilor sportive de
Aikido, în scopul organizării unitare a activităţii de practică a Aikido, va fi persoană juridică de drept
privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ şi va funcţiona în baza Statutului
propriu şi a O.G.nr.26/2000.
03.
În realizarea scopului său, F.R.AIKIDO exercită următoarele atribuţii principale:
1) organizează, conduce, controlează şi dezvoltă activitatea de Aikido în cadrul organizaţiilor
afiliate;
2) elaborează şi susţine strategia de dezvoltare a Aikido, fundamentând şi propunând proiecte şi
programe în acest scop;
3) organizează activitatea, practica şi manifestările sportive de Aikido în baza statutului, normelor
şi regulamentelor F.R.Aikido;
4) organizează şi coordonează activitatea de formare, perfecţionare, clasificare şi promovare a
sportivilor, tehnicienilor, antrenorilor, instructorilor, pe baza regulamentelor proprii;
5) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare la manifestările naţionale şi
internaţionale de Aikido;
6) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de statut şi regulamente;
7) organizează manifestările sportive naţionale şi internaţionale de Aikido care au loc în ţară;
8) colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de Medicină
Sportivă pentru asigurarea asistenţei medico-ştiinţifice şi medicale de specialitate;
9) colaborează cu Agenţia Naţioală pentru Sport, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu instituţiile
din structura acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniu - antrenori,
instructori, organizatori etc.
10) asigură reprezentarea F.R.AIKIDO la manifestările internaţionale de Aikido şi propune
candidaţi pentru organismele internaţionale la care F.R.AIKIDOeste afiliată;
11) urmăreşte promovarea şi practicarea Aikido-ului într-un sistem organizat de pregătire;
12) asigură administrarea bunurilor proprii conform scopului pentru care au fost destinate şi care
se află în administrarea F.R.AIKIDO;
13) colaborează, pentru atingerea propriilor obiective, cu structurile Administraţiei Publice, structuri
sportive, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, persoane fizice sau juridice, române
sau străine;
14) colaborează, negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de
colaborare cu organisme de specialitate din alte ţări.
III.
DENUMIREA FEDERAŢIEI
04.
Denumirea federaţiei este "FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AIKIDO", denumire prescurtată
F.R.Aikido, numită în continuare “federatia”. Însemnele F.R.AIKIDO (ştampilă, steag şi emblemă)
sunt conform anexei.
IV.
SEDIUL FEDERAŢIEI
05.
Sediul F.R.AIKIDO este în Bucureşti, str.Valea Oltului nr. 31-35, sector 6 şi poate fi
schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului Federal.
V.
06.

DURATA DE FUNCŢIONARE
Federaţia va funcţiona pe termen nedeterminat.
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VI.
PATRIMONIUL
07.
Patrimoniul F.R.AIKIDO este de 2.000 Ron constituit din disponibilităţi băneşti în bancă.
F.R.AIKIDO administrează şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile aflate în patrimoniul propriu, în
scopul realizării obiectului său de activitate.
Veniturile, indiferent de sursa lor şi cheltuielile de orice natură ale F.R.Aikido, sunt cuprinse în
bugetul anual propriu.
08. Veniturile pot fi:
- venituri proprii din vize, taxe şi penalităţi sportive;
- sume acordate de organele administratiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de
– programe a structurilor sportive de drept privat;
- donaţii şi sume sau bunurile din sponsorizare;
- dobânzi şi dividende;
- venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
- venituri proprii din vize, taxe şi penalităţi sportive;
- sume acordate de organele administratiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de
- programe a structurilor sportive de drept privat;
- donaţii şi sume sau bunurile din sponsorizare;
- dobânzi şi dividende;
- venituri obţinute din reclamă şi publicitate.
VII. STRUCTURA FEDERAŢIEI
09.
Structura F.R.AIKIDO este departamentală. Departamentele se pot constitui in funcţie de
stilurile sau şcolile de Aikido prezente în federaţie, sau pentru gestionarea unei anumite activităţi.
Fiecare departament va fi condus de către un vicepreşedinte.
VIII. COMPONENŢA NOMINALĂ A CONSILIULUI FEDERAL
10.
Membrii asociaţi decid urmatoarea componenta a Consiliului Federal :
1. Preşedinte - Ionescu Corneliu Dan, CI - RX 737827, CNP 1420909400157, cu domiciliul in
Bucuresti, Drm.Valea Cricovului nr.44, sect.6;
2. Vicepreşedinte - Ledaru Aurelia, CI – GL 984646, CNP 2721203170322, cu domiciliul in Galati,
str.Feroviarilor nr.21, bl.D2, sc.2, et.4, apt.38, jud.Galati;
3. Vicepresedinte - Budes Florian Ciprian, CI – RK493563, CNP 1760124463017, cu domiciliul in
Bucuresti, str.Raul Doamnei nr.6A, bl.TS4, et.10, apt.64, sect.6;
4. Secretar general - Vasilescu Alexandra Lucia, CI - IF 620539, CNP 2600210400101, cu
domiciliul in oras Bragadiru, str.Iernii nr.19 A, jud.Ilfov;
5. Membru - Baiasu Paul, identificat cu CI - RD 766473, CNP 1780107090043, cu domiciliul în
Bucuresti, Prl.Ghencea nr.32, bl.C6, sc.B, et.7, apt.68, sect.6;
6. Membru - Murgoci Ioan, CI - RK 139912, CNP 1660402330777, cu domiciliul in Bucuresti, cal.
Apeductului nr.6, bl.D1A2, et.3, apt.11, sect.6;
7. Membru - Tivig Constantin, CI – DP 186270, CNP 11660301433033, cu domiciliul în Bucuresti,
int.Vaslei nr.1, bl.PM63, sc.2, et.8, apt.88, sect.3.
11.
Membrii Consiliului Federal sunt numiţi in funcţii de către Adunarea Generală pentru un
mandat de 4 ani şi pot fi revocaţi numai de către Adunarea Generală.
12.
Consiliul Federal are competenţele prevăzute de lege, Statut şi Regulamentul Intern de
funcţionare.
13.
Preşedintele Consiliului Federal este reprezentantul federaţiei.
IX.
COMISIA DE CENZORI
14.
Membrii asociaţi decid următoarea componenţă a Comisiei de cenzori:
1. Preşedinte – Florea Florin, CI – GL 967695, CNP 1701012173210, cu domiciliul in com.Matca,
sat Matca, jud.Galati;
2. membru – Mihalache Gheorghe, CI – BV 751515, CNP 1570729080061, cu domiciliul in
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Brasov, cal.Bucuresti nr.74, bl.A7, sc.A, apt.44, jud.Brasov;
3. membru – Vasilescu Mihaela, CI – RK 353047, CNP 6010322460084, cu domiciliul in
Bucuresti, str.Covasna nr.4, bl.E4, sc.2, et.3, apt.33, sect.6.
15.
Membrii Comisiei de Cenzori sunt aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.
Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea
Generală. Membrii Consiliului Federal nu pot face parte din Comisia de Cenzori.
X.
COMISIA DE APEL
16.
Membrii asociaţi decid următoarea componenţă a Comisiei de Apel:
1. Preşedinte – Radulescu Catalin, CI – XR 335237, CNP 1661207090029, cu domiciliul in Braila,
str.Soarelui nr.2, bl.A58, sc.1, et.2, apt.8, jud.Braila;
2. membru – Chirca Marius Iulian, CI – XR 386938, CNP 1770603090026, cu domiciliul in
Braila, str.Abatorului nr.5, bl.5, sc.1, et.1, apt.4, jud.Braila;
3. membru – Marin Nicu, CI – VN 711846, CNP 1650930390683, cu domiciliul in com.Suraia,
sat Suraia, jud.Vrancea;
17.
Comisia de Apel judecă apelurile introduse de membrii federaţiei, sau de sportivi, tehnicieni
şi oficiali, împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul Federal. Hotărârile Comisiei de Apel pot fi
revocate de Adunarea Generală. Hotărârile Adunării Generale sunt definitive.
18.
Membrii Comisiei de Apel sunt aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.
Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Apel se aprobă de Adunarea
Generală. Membrii Consiliului Federal nu pot face parte din Comisia de Apel.
XI.
COMISIA TEHNICĂ
19.
Preşedintele Comisiei Tehnice este Directorul tehnic al federaţiei. Directorul tehnic este
expertul cu cel mai înalt grad în Aikido din federaţie.
20.
Comisia Tehnică este singura autoritate ce acordă grade federale – Dan. Fiecare
departament de stil poate avea propria comisie tehnică.
21.
Durata mandatului de membru al comisiei este de 4 ani.
22.
Componenta comisiei este :
- Ionescu Corneliu Dan - presedinte
- Vasilescu Alexandra Lucia -membru
- Ungureanu Niculai - membru
XII. MODUL DE DOBINDIRE SI PIERDERE A CALITATII DE MEMBRU ASOCIAT
23.
Structurile care se afiliază la F.R.AIKIDO vor îndeplini urmatoarele condiţii:
- existenţa unei secţii de Aikido, cu instructor şi sportivi;
- structura recunoaşte Statutul şi Regulamentele F.R.Aikido;
- structura solicită în scris afilierea la F.R.Aikido.
24.
Membri F.R.AIKIDO pot fi structuri cu personalitate juridică, în care se desfăşoară în mod
organizat activitatea de Aikido;
25.
Persoanele fizice pot fi alese onorific în funcţiile de Preşedinte de Onoare sau Membru de
Onoare, cu aprobarea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Federal. Persoanele fizice ce
au calitate onorifică, nu au drept de vot.
26.
Calitatea de membru asociat se dobândeşte prin aprobarea afilierii de Adunarea Generală.
Consiliul Federal aprobă afilierea provizorie, iar Adunarea Generală aprobă afilierea definitivă.
Avizul prealabil al Consiliul Federal este obligatoriu.
27.
Membrii afiliati au aceleasi obligatii si drepturi ca si membrii asociati, cu exceptia dreptului
de vot, de la data dobindirii acestei calitati pina la aprobarea afilierii de Adunarea Generala.
28.
Schimbarea situaţiei juridice a unui membru afiliat la F.R.AIKIDO impune obligaţia reafilierii.
29.
Încetarea calităţii de membru are loc în următoarele cazuri
- dizolvare sau lichidarea structurii afiliate sau a secţiei de Aikido;
- renunţarea la calitatea de membru afiliat;
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- excluderea din F.R.Aikido:
30.
Retragerea din federaţie se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi
independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar.
31.
Excluderea unui membru se realizează prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea
Consiliului Federal, în următoarele cazuri:
- încălcarea gravă a Statutului sau regulamentelor F.R.AIKIDO
- refuzul de a contribui la buna funcţionare a F.R.Aikido;
- scopul şi obiectul de activitate al structurii afiliate a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii
publice sau siguranţei naţionale;
- deciziile organelor proprii de conducere sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor constitutive şi
ale legii.
32.
Dizolvarea unei structuri membru F.R.AIKIDO va fi anunţată în scris.
XIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATI
33.
Drepturile membrilor F.R.AIKIDO:
- de a participa la Adunarea Generală cu drept de vot. Un membru = un vot
- de a avea reprezentanţi aleşi în organele de conducere şi în comisiile F.R.Aikido;
- de a iniţia propuneri de modificare a statutului şi actelor F.R.Aikido;
- de a se adresa organelor F.R.AIKIDO şi de a fi susţinuţi de acestea;
- de a solicita asistenţa F.R.AIKIDO şi a specialiştilor săi;
- de a primi distincţii, premieri, titluri onorifice care sunt de competenţa federaţiei;
- de a organiza şi participa la manifestări interne şi internaţionale de Aikido;
- de a încheia contracte cu sponsori, conform Regulamentelor F.R.Aikido;
34.
Obligaţiile membrilor F.R.AIKIDO:
- să activeze respectând Statutul, Regulamentele F.R.AIKIDO şi legile ţării.;
- să se achite de obligaţiile ce le revin ca membri F.R.Aikido;
- să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.AIKIDO şi ale organelor sale;
- să respecte obligaţiile asumate de F.R.Aikido;
- să conserve scopul şi obiectivele pentru care i s-a admis calitatea de membru;
XIV. ORGANELE DE CONDUCERE
35.
Organele de conducere ale F.R.AIKIDO sunt:
- Adunarea Generală;
- Consiliul Federal;
- Comisia de cenzori.
36.
Adunarea Generală este organul de conducere, autoritatea supremă cu drept de control
permanent asupra organelor, prevăzut lîn art. 22 pct. 2 şi 3. Aceasta îşi alege organele de lucru
(secretariat, prezidiu, preşedinte).
37.
Adunarea Generală poate fi:
- de alegeri;
- ordinară;
- extraordinară.
38.
Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la 4 ani şi se convoacă de către Consiliul
Federal cu minim 7 zile înaintea datei stabilite iar reconvocarea are loc in termen de cel mult 3 zile
de la convocare.
39.
Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin odată pe an şi se convoacă de către
Consiliul Federal cu minim 7 zile inainte de data stabilita iar reconvocarea are loc in termen de cel
mult 3 zile de la convocare.
40.
Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Federal cu minim 3 zile
inainte de data stabilita iar reconvocarea are loc in termen de cel mult 1 zi de la convocare, în
următoarele condiţii:
- dacă este cerută în scris de 2 /3 din totalul membrilor Consiliului Federal;
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- ca urmare a unei moţiuni de neîncredere în activitatea Consiliului Federal, semnată de cel puţin
2/3 din delegaţii cu drept de vot ai structurilor sportive participante la ultima Adunare Generală.
41.
La adunarea Generală participă cu drept de vot egal şi fără diferenţieri câte un reprezentant
al fiecărei structuri afiliate.
Odată cu convocarea Adunării Generale se comunică şi ordinea de zi.
Secretariatul Adunării Generale va redacta procesul verbal, care va cuprinde:
- modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală şi caracterul;
- anul, luna, ziua şi locul desfăşurării;
- numărul membrilor prezenţi ;
- componenţa prezidiului Adunării Generale;
- ordinea de zi votată de Adunarea Generală ;
- dezbaterile şi luările de cuvânt;
- hotărârile adoptate;
42.
Procesul verbal va fi semnat de preşedintele F.R.AIKIDO şi de persoanele care au întocmit
procesul verbal. Procesul verbal va fi înregistrat la F.R.Aikido.
43.
Adunarea Generală, indiferent de caracterul ei, este statutară în prezenţa a 2/3 din numărul
membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar in timpul primei
reuniuni, Adunarea Generala este reconvocata iar cvorumul de 2/3 nu mai este necesar pentru
tinerea reuniunii.
44.
Adunarea generala poate fi tinuta in prezenta fizica a membrilor sai ori prin intermediul
mediului virtual (internet). Votul in adunarea generala poate fi exprimat verbal/transmis in scris prin
orice mijloc (sms, fax, email, posta, retele de socializare, telefon, videoconferinta, aplicatii online,
etc). Un membru al asociatiei poate fi reprezentat in adunarea generala in baza unui contract de
mandat acordat altui membru ori unei terte persoane.
45.
Hotaririle Adunării Generale se adopta cu majoritate simpla.
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar şi
pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
Hotărârile adunării generale care sunt contrare legii ori statutului, pot fi atacate în justiţie de
către oricare dintre membrii asociaţi, in conditiile stabilite de lege.
46.
Alegerile pentru Consiliul Federal se desfăşoară prin vot secret, pe funcţii, candidaţii fiind
declaraţi aleşi în ordinea descrescătoare de voturi până la completarea numărului. Dacă, pentru o
funţie din cadrul Consiliului Federal există doi candidaţi care au număr egal de voturi întrunite, va fi
desemnat cel mai în vîrstă. În cazul în care pentru una din funcţii este un singur candidat,
Adunarea Generală poate aproba votul deschis, fără buletin de vot.
47.
În Consiliul Federal nu pot fi membri, persoane care au suferit condamnări penale, sau care
sunt în perioada de efectuare a unei sancţiuni disciplinare hotărâtă de către F.R.AIKIDO.
Candidaţii vor da o declaraţie în acest sens.
48.
Pot fi membri ai Consiliului Federal persoane majore, de cetăţenie română, membri activi ai
structurilor afiliate, practicanţi de Aikido.
49.
Cu 5 zile înaintea Adunării Generale de alegeri, structurile afiliate vor trimite listele cu
propunerile de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinţi şi membri.
În cazuri excepţionale, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală.
50.
În cazul în care, în perioada dintre două Adunări Generale de alegeri, Consiliul Federal se
descompletează, Consiliul Federal poate completa temporar locurile vacante. Membrii temporari
vor trebui validaţi la prima Adunare Generală.
51.
Adunarea Generală este condusă de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de unul dintre
vicepreşedinti ori de secretarul general.
52.
Atribuţiile Adunării Generale sunt:
- adoptă Statutul F.R.AIKIDO şi modificările ulterioare;
- aprobă strategia dezvoltării sportive şi planurile anuale de activitate;
- analizează anual şi, după caz, activitatea F.R.Aikido;
- aprobă execuţia bugetară şi aprobă proiectul bugetului anului următor;
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- aprobă, regulamentele federaţiei;
- alege şi revocă membrii Consiliului Federal;
- alege şi revocă Comisia de cenzori, Comisia de Apel si Comisia Tehnica ale F.R.Aikido;
- aprobă orice alte măsuri necesare, în condiţiile legii;
- desemnează, la propunerea Consiliului Federal, membrii de onoare;
- hotărăşte dizolvarea sau lichidarea F.R.Aikido;
- modifică statutul şi actul constitutiv;
- înfiinţarea de filiale;
- stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare.
53.
Consiliul Federal - conduce activitatea F.R.AIKIDO în perioada dintre două Adunări
Generale. Consiliul Federal este format din 7 membri: preşedinte, doi vicepreşedinţi, secretar
general şi minimum 3 membri. Durata mandatului de membru este de 4 ani.
54.
Consiliul Federal se întruneşte în şedinţe de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de 2 ori
pe an. Şedinţa Consiliului Federal este statutară dacă sunt prezenţi 2 /3 din totalul membrilor.
Hotărârile se iau cu majoritate simplă a membrilor prezenţi. În cazul în care, în şedinţele Consiliul
Federal există egalitate de voturi, hotărârea preşedintelui va fi determinantă.
55.
La fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal semnat de membrii prezenţi. Procesele
verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate. Şedinţele Consiliului federal nu sunt
publice.
56.
Membrii Consiliului Federal care, pe parcursul unui an nu participă la cel puţin jumătate din
numărul şedinţelor, îşi pierd calitatea de membru al Consiliului.
57.
Atribuţiile Consiliului Federal:
- asigură aplicarea Hotărârilor Adunării Generale şi Statutului;
- elaborează, modifică şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare;
- avizează afilirea de noi membri şi excluderea membrilor F.R.Aikido;
- aprobă înfiinţarea şi componenţa Comisiilor Centrale ale F.R.Aikido;
- avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, asigură execuţia acestuia
- aprobă transferările sportivilor conform regulamentelor;
- aprobă proiectul Calendarului manifestărilor interne şi internaţionale şi le supune aprobării
Adunării Generale;
- întocmeşte regulamentele de organizare şi desfăşurare ale manifestărilor sportive interne şi
internaţionale organizate de F.R.Aikido;
- aprobă componenţa delegaţiilor la manifestări şi reuniuni internaţionale;
- aprobă afilierea F.R.AIKIDO la forurile internaţionale si propune candidaţii F.R.AIKIDO pentru
organismele internaţionale;
- soluţionează litigiile dintre membrii F.R.AIKIDO şi dintre F.R.AIKIDO şi membrii acesteia,
hotărârile Consiliului Federal putând fi atacate la Comisia de apel;
- convoacă Adunarea Generală a F.R.Aikido, aprobă ordinea de zi şi materialele ce urmează a fi
prezentate;
- propune Adunării Generale acordarea titilurilor de membii de onoare ai F.R.AIKIDO sau a unor
funcţii onorifice;
- se preocupă de atragerea fondurilor financiare;
- avizează cuantumul taxelor, amenzilor şi cotizaţiilor;
- decide în orice problemă privind activitatea federatiei şi membrilor săi;
- prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor federaţiei,
- încheie acte juridice în numele şi pe seama federaţiei,
- aprobă organigrama şi politica de personal ale federaţiei,
58.
Preşedintele - este reprezentantul federaţiei şi are următoarele atribuţii
- conduce activitatea Consiliului Federal şi prezidează Adunarea Generală;
- urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Adunării Generale şi Consiliului Federal, şi
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stabileşte măsurile necesare;
- reprezintă F.R.AIKIDO în relaţiile cu autorităţile publice, cu federaţiile similare din alte ţări, cu
forurile internaţionale, cu persoane fizice şi juridice, române şi străine;
- angajează şi, după caz, demite personalul retribuit al F.R.Aikido;
- conduce federaţia între şedinţele Consiliului Federal
59.
Vicepreşedinţii sunt conducătorii Departamentelor federaţiei.
Atribuţiile Vicepreşedinţilor:
- preiau atribuţii pe baza puterii delegate de către preşedinte;
- conduc şi coordonează activitatea Departamentelor sau a Comisiilor;
- conduc şi coordonează anumite activităţi ale F.R.Aikido;
60.
Departamentele pot avea regulamente şi comisii proprii, cu condiţia ca acestea să nu intre
în contradicţie cu Statutul, regulamentele şi Comisiile F.R.AIKIDO.
Departamentele se pot afilia independent la organisme internaţionale.
61.
Secretarul general are următoarele atribuţii:
- organizează activitatea F.R.Aikido;
- asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare a Statutului şi Regulamentelor F.R.AIKIDO
în întreaga activitate a federaţiei;
- asigură materialele şi lucrările care se prezintă în Adunările Generale.
- rezolvă corespondenţa F.R.Aikido;
- reprezintă F.R.AIKIDO în lipsa preşedintelui;
Secretarul general este subordonat ierarhic preşedintelui federaţiei ;
Atribuţiile celorlalte funcţii se regăsesc în Regulamentul F.R.Aikido.
XV.
62.

COMISIA DE CENZORI
Asigură controlul financiar al F.R.AIKIDO.
Comisia de cenzori este formată din 3 persoane, alese de Adunarea Generală. Unul din
membrii comisiei este preşedintele ei.
Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de cenzori se aprobă de
Adunarea Generală.
Durata mandatului de membru este de 4 ani.
Membrii Consiliului Federal nu pot face parte din Comisia de cenzori.
63.
Atribuţiile Comisiei de cenzori sunt:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul federaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- poate participa la şedinţele Consiliului federal, fără drept de vot;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
Comisia de cenzori este subordonată Adunării Generale.
Organele de administrare ale F.R.AIKIDO sunt obligate să pună la dispoziţia cenzorilor
documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acesteia.
XVI. COMISIA DE APEL
64.
Comisia de Apel este formată din 3 persoane, alese de Adunarea Generală. Unul din
membrii comisiei este preşedintele ei.Comisia de Apel judecă apelurile introduse de membrii
federaţiei (cluburi, sportivi, antrenori), împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul Federal.
Hotărârile Comisiei de Apel pot fi revocate de Adunarea Generală, la cererea uneia din
părţi, sau din oficiu. Hotărârile Adunării Generale sunt definitive.
Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Apel se aprobă de Adunarea
Generală. Durata mandatului de membru este de 4 ani.
Membrii Consiliului Federal nu pot face parte din Comisia de Apel.
Organele de administrare ale F.R.AIKIDO sunt obligate să pună la dispoziţia Comisiei de
Apel documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acesteia.
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XVII. COMISIILE CENTRALE (FEDERALE)
65.
Comisiile centrale, sunt organe de lucru consultative, specializate pe domenii de activitate
cu putere de decizie limitată, care sprijină activitatea Consiliului Federal în conformitate cu
prezentul Statut. Activitatea acestora se organizează şi se desfaşoară pe baza programelor anuale
proprii şi atribuţiilor stabilite de Consiliul Federal. Durata mandatului de membru in comisiile
centrale (federale) este de 4 ani.
66.
Preşedinţii Comisiilor centrale şi membrii acestora sunt numiţi de Consiliul Federal.
Organizarea comisiilor este stabilită de Consiliul Federal.
Comisiile centrale sunt formate din preşedinte şi membri. Regulile generale de organizare şi
funcţionare ale Comisiilor centrale se aprobă de Consiliul Federal.
Membrii comisiilor centrale care pe parcursul unui an nu participă la cel puţin jumătate din
numărul şedinţelor, pot fi eliberati din această calitate.
Comisiile centrale prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate
Consiliului Federal.
67.
Comisia Tehnică
Preşedintele Comisiei Tehnice este Directorul tehnic al federaţiei. Directorul tehnic este
expertul cu cel mai înalt grad în Aikido din federaţie. Comisia Tehnică este singura autoritate ce
acordă grade "Dan", federale. Fiecare departament responsabil pentru un anume stil sau şcoală
poate avea propria comisie tehnică.
Comisia Tehnică elaboreaza propriul său regulament de organizare şi funcţionare.
XVIII. STATUTUL DISCIPLINAR
68.
Încălcarea Statutului şi Regulamentelor proprii al F.R.AIKIDO atrage răspunderea
disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât,
potrivit legii, să fie considerate infracţiuni.
- încălcarea dispoziţiilor privind legitimarea sportivilor;
- participarea la activităţile sportive organizate, a sportivilor fără aviz medical ;
- prezentarea unor declaraţii sau documente inexacte. Fapta se sancţionează cu amendă dacă nu
constituie o infractiune;
- organizarea manifestărilor sportive fără a asigura condiţiile prevăzute prin Regulamentele
F.R.Aikido;
- nerespectarea şi abaterile de la statutul şi regulamentele F.R.Aikido;
- nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate;
- manifestările agresive ale practicanţilor, antrenori, tehnicieni etc.;
- participarea sportivilor/oficialilor la manifestări sportive internaţionale fără aprobarea F.R.Aikido.;
Autoritatea disciplinară se exercită de către Adunarea Generală, Consiliul Federal, sau de
persoanele de administrare, în limita competenţelor.
Autoritatea disciplinară se exercită asupra asociaţiilor, membrilor individuali ai acestora,
personalului de administrare, oficialilor, tehnicienilor, sportivilor şi altor categorii de persoane,
cuprinşi în F.R.AIKIDO sau structurile afiliate F.R.Aikido.
69.
Sancţiunile sunt următoarele:
1)
Pentru structurile sportive afilliate:
- avertisment;
- penalitate (bănească);
- suspendarea temporară a drepturilor de membru;
- excluderea din federaţie.
2)
Pentru sportivii, instructorii, antrenorii, şi oficialii structurilor afiliate:
- avertisment;
- penalitate (amendă);
- suspendarea temporară din activitate;
- excluderea din activitatea sportivă ;
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70.
Recursul la deciziile de sancţionare a persoanelor fizice sau structurilor afiliate se
adresează Comisiei de Apel.
71.
Deciziile Adunării Generale sunt definitive şi obligatorii.
XIX. DIZOLVAREA F.R.Aikido
72.
Dizolvarea F.R.AIKIDO poate interveni în unul din următoarele moduri:
1)
de drept prin:
- imposibilitatea realizăriii scopului pentru care a fost constituită;
- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Federal, dacă această situaţie
durează mai mult de un an;
- reducerea numărului de asociaţi sub numărul prevăzut de lege, dacă acesta nu a fost
completat timp de 3 luni;
2)
prin hotărârea judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate dacă:
- scopul sau activitatea F.R.AIKIDO a devenit ilicită sau contrară ordinei publice;
- realizarea scopului este realizat prin mijloace ilicite;
- F.R.AIKIDO urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
- F.R.AIKIDO a devenit insolvabilă;
- F.R.AIKIDO nu a obţinut autorizaţiile administrative prealabile desfăşurării activităţii pentru care,
potrivit legii, acestea sunt necesare;
3)
prin hotărârea Adunării Generale, cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot. În
acest caz, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal se depune la
tribunalul în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul F.R.Aikido, pentru a fi subscris în
Registrul federaţiilor.
73.
În cazul dizolvării F.R.Aikido, bunurile rămase după lichidare vor fi transmise către o
organizaţie neguvernamentală de binefacere.
XX. DISPOZIŢII FINALE
74.
Prezentul statut intră în vigoare la data aprobării de Adunarea Generală. Prevederile
prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. Orice modificare sau completare
a prezentului statut se va opera prin act adiţional autentificat, în condiţiile legii şi prevederilor
prezentului statut.
75.
Membrii asociaţi decid să-i împuternicescă pe presedintele federatiei si secretarul general
sa efectueze demersurile necesare pt.autentificarea statutului si inregistrarea modificarilor aduse
actelor federatiei.
Redactat la Bucureşti, astazi 09.02.2021
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