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STATUT ACTUALIZAT 2021 

(extras, conform Hotărârii Adunării Generale 2021) 

 

STATUTUL - 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TAEKWONDO W.T. 

 

CAPITOLUL  I – DISPOZIȚII  GENERALE 

Art.1. (1) Federația Română de Taekwondo WT este o federație sportivă națională, structură sportivă de interes 

național, constituită în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Legea 

287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat în Monitorul Oficial nr. 505/2011, aplicabil din 1 octombrie 2011. 

(2) Federația Română de Taekwondo W.T. s-a reorganizat în conformitate cu prevederile Legii Educației Fizice și 

Sportului  nr. 69/2000. 

Federația Română de Taekwondo W.T. este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă,  

neguvernamentală, apolitică și  fară scop lucrativ. 

(3) Taekwondo W.T. (artă marțială sud-coreană devenită sport olimpic cu drepturi depline cu ocazia Jocurilor 

Olimpice de la Sidney 2000) se constituie în Romania ca componentă valoroasă a activității de educație fizica și 

sport, dezvoltarea sa la nivel  național contribuind la educarea cu precadere a tinerilor în spiritul respectului 

pentru înaltele valori morale ale umanității, propagarea non-violenței, menținerea și întărirea sănătății, este un 

bun remediu pentru înlăturarea unor maladii. 

(4) Taekwondo este introdus în programul Jocurilor Olimpice de vară și astfel, este o componentă esențială privind 

reprezentarea României în plan internațional. 

Federația Română de Taekwondo W.T. aderă la Federația Mondială de Taekwondo (World  Taekwondo Federation, 

prescurtat WTF), la Uniunea Europeană de Taekwondo (European Taekwondo Union, prescurtat ETU), la Uniunea 

Mondială Francofona de Taekwondo (Union Mondial Francofonique du Taekwondo UMFT), la Uniunea Balcanică de 

Taekwondo (Balkan Taekwondo Union prescurtat BTU). Organizația mondiala World Taekwondo Federațion WTF 

numară peste 200 de țări membre,  printre  care și România, cu drept  de vot incepând din anul 1992.  

(5) În România această disciplină sportivă olimpică are o tradiție de aproximativ 33 de ani, timp in care sau 

dezvoltat mai multe centre (cluburi  sportive departamentale, cluburi sportive municipale, cluburi private, fundații), 

prin intermediul cărora se asigură practicarea într-un   cadru organizat. Aceste organizații au o arie de repartizare 

la nivel național, în 24 de județe, fapt pentru care s-a constituit FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TAEKWONDO WT. 

(6) Federația Română de Taekwondo WT are recunoașterea Comitetului Olimpic Român (COSR) conform hotărârii 

Comitetului Executiv al COSR comunicată prin adresa nr. 505 din 11.09.2001 și recunoașterea Ministerului 

Tineretului și Sportului (MTS) prin adresa 81 din 06.09.2001. Această federație sportivă națională este organ de 

specialitate cu grad de autonomie proprie, personalitate juridică. 

Art.2. Denumirea  federației este ”Federația Română de Taekwondo WT”. 

Art.3. (1) Sediul Federației Române de Taekwondo WT este în București, Sector 2, Bulevardul Basarabia nr. 37-39. 

 (2) Federației Române de Taekwondo WT are punct de lucru la adresa: București, sector 4, Calea Piscului, Nr. 10, 

birourile 4, 5 și 6, incinta Sala Polivalentă București. 

Art.4. Federația Română de Taekwondo W.T. este o federație sportivă și olimpică. 

http://legeaz.net/noul-cod-civil/
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Art.5. Federația Română de Taekwondo W.T. se constituie pe o perioadă nederminată. 

Art.6. Federația este o organizație apolitică și fară scop lucrativ. 

Art.7. (1) Patrimoniul social al Federației Române de Taekwondo WT este alcătuit dintr-un activ patrimonial inițial 

de 1.000,00 lei.  

(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat în contabilitate, în conformitate cu legea română în materie, pe numele 

federației și va fi folosit pentru realizarea scopului și obiectivelor proprii. 

Art.8. Federația Română de Taekwondo W.T. este succesoarea de drept și continuatoarea activității Federației 

Române de Taekwondo, federație ce a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr.  405/1997 și a referatului nr. 

429/10.11.1997 al Direcției de coordonare, prognoza și promovare  a sportului și a Ordinului ministrului nr. 

491/28.11.1997. 

Art.9. Federațiile sportive naționale sunt structuri de drept privat inființate in condițiile legii și dețin un Certificat de 

Identitate Sportivă pentru funcționare, eliberat, de catre autoritățile de resort, numai unei singure structuri 

sportive la nivel național. 

Art.10. Emblema federației reprezintă denumirea Federația Română de Taekwondo WT, cu element figurativ, culori 

revendicate: verde, negru, albastru, galben, roșu, conform Decizie de Admitere la Inregistrare nr. M201602876, 

emis de Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci, în data 01.09.2016, - pentru următoarele clase de produse și/ sau 

servicii: Cl: Educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale - urmând a fi folosită pe sigiliul său, pe 

inscripții, titluri de orice fel ale acesteia. 

CAPITOLUL II  - SCOP ȘI OBIECTIVE 

Art.11. Scopul Federației Române de Taekwondo W.T. 

a) Scopul federației îl constituie practicarea acestei discipline sportive olimpice si probele ei, printr-o participare 

organizată și sigură la antrenamente, competiții sportive, cursuri de formare si pregatire continua, seminarii și stagii 

de pregatire și specializare care să exprime și să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații 

sociale civilizate și să conducă la deținerea de rezultate în competiții conform standardului internațional si a 

normelor proprii. 

b) Asigura, cu drepturi depline, naționale și internaționale reprezentarea României pe ramură de sport, realizând 

prin finanțare publică, venituri proprii și alte mijloace legale procesul de reprezentare și participare în numele 

României la competițiile internaționale, avand competențe depline de selecție, pregătire, formare, specializare si 

pregatire continuă a tuturor categoriilor de sportivi, instructori, arbitri, alte categorii profesionale reprezentand  

personal propriu și/sau terți, reprezentantii oficiali ai cluburilor sportive membre implicați metodologic în aria de 

competență a disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT.  

c) Întreține și dezvoltă prin competența recunoscută în domeniu, relațiile administrative, economice și sportive cu 

organizatii W.T.F. - (World Taekwondo Federation), cu E.T.U. -  (European Taekwondo Union), cu B.T.U. -  (Balkan 

Taekwondo Union), cu F.I.S.U - (International University Sports Federation), cu C.I.S.M. -  (Internatinal Military 

Sports Counsil), UMFT - (Union Mondial Francofonic du Taekwondo), cu omologi ai acestora sau alți terți persoane 

fizice și juridice din țara și străinătate. 

d) Asigură și urmarește prin organele sale proprii aplicarea strategiei naționale pentru sănătate publică, cât și a 

normelor de sănătate și siguranță în muncă, necesare pentru buna organizare, participare, desfășurare, auditare și 

omologare a tuturor activităților de calandar intern și internațional, prin programele proprii olimpice și neolimpice 

propuse în legătură directă și/sau indirectă cu disciplina sportivă Taekwondo WT.  
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e) Este singura organizație cu autoritate naționala și internațională recunoscută în condițiile legii și mandatata prin 

calitatea de utilitate publica cu competență în domeniul sportiv și olimpic Taekwondo WT, prin aceasta înțelegand 

ca elaborează promovează, organizează, auditează, omologhează și publică rezultatele oficiale ale calendarului 

intern și internațional sportiv și/sau pentru alte activități conexe cu caracter accesoriu socio-cultural și educativ-

formativ pentru ramura de sport Taekwondo WT. 

f) Asigură organizarea, conducerea și controlul activității de calendar intern și internațional pentru ramura sportivă 

olimpică TAEKWONDO WT, a celorlalte probe sportive neolimpice sau aplicativ utilitare ce se regăsesc în planurile 

anuale proprii și activități conexe aprobate de către organele de conducere.  

g) Federația Română de Taekwondo WT stabilește strategia națională pe ramură de sport, propune și aprobă prin 

reglementări proprii standarde, norme și proceduri în aria sportivă și administrativă Taekwondo WT, își exercită 

competența de acordare a unor premii, clasificări sportive, distinții sau sancțiuni. 

h) Federatia Romana de Taekwondo WT își exercită deplina autoritate disciplinară în ceea ce privește membrii săi, 

iar prin acesta va urmări constant întreținerea unui climat de stabilitate privind siguranța colectivă și sănătatea 

fizică, mintală a membrilor săi, a demnității și integrității reprezentanțiilor oficiali și personalului salariat, a 

drepturilor statice și în mișcare ce izvorăsc de drept prin statutul de membru al federației, prin acestea asigurând 

atingerea obiectivelor sale cu scopul obținerii de recorduri și performanțe în numele și pentru prestigiul României. 

Art.12. Obiectivele Federației Române de Taekwondo W.T. 

(1) Reprezintă interesele României în domeniul sportiv Taekwondo WT, reprezintă interesele membrilor pe plan 

național și internațional, planifică, organizează, coordonează, evaluează, omologhează, certifică, recunoaște, 

auditează  și asigură compentențe de specialitate. 

(2) În vederea promovării și realizării unui climat corespunzator tehnico-metodologic, sigur, eficient, transparent și 

corespunzător cerințelor internaționale, Federația Română de Taekwondo W.T. afiliează, legitimează, licențiează, 

avizează, auditează, omologhează, certifică activitatatea membriilor săi și implicit  a tuturor celorlalte categorii de 

persoane fizice și juridice ce folosesc în procesul de instrucție sau pregătire continuă profesională sub/sau în orice 

formă disciplina sportivă Taekwondo W.T. și probele sportive cuprinse în planurile de activități proprii.  

(3) Organizează sistemul competițional național, pentru toate categoriile de vârstă și nivel de competențe sportive 

și omologhează rezultatele la nivel național și internațional, deleaga sportivi instructori, antrenori, medici, alte 

categorii de specialiști, consultanți sau suporteri pentru participare, publică clasamentele oficiale. 

(4) Selecționează și asigură pregătirea, refacerea, medicația, materialele și echipamentul de pregătire și concurs 

pentru sportivi și cadrele tehnice cuprinși în structura loturilor naționale și olimpice a altor categorii de specialiști.   

(5) Contribuie, după caz, material și financiar alături de ministerul de resort, COSR și terți, la asigurarea mijloacelor 

financiare și materiale necesare pentru organizarea activităților de calendar, pregătirea centralizată și sau pentru 

participarea delegațiilor României la Jocurile Olimpice, Campionate și Cupe mondiale, europene și/sau regionale, 

competiții de clasa Open, A, G, GP, GS sau altele, cursuri, evaluări de competențe, stagii, seminarii, cursuri de 

pregătire continuă sau conferințe internaționale și are drept de preemțiune asupra imaginii statice și în mișcare a 

performanțelor și  recordurilor obținute de membrii săi. 

(6) Realizează programe de formare profesională și pregatire continuă pentru sportivi, instructori,  antrenori, arbitri 

și alți specialiști în domeniul Taekwondo WT, pentru toate probele cuprinse în planurile proprii Kyorugi, Poomsae, 

Hoshinsul, Kyokpa, Speedkick, Haidong Gumdo. 
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(7) Realizează metodologia și propune programa națională de evaluare pentru centurile colorate – Kup si DAN, 

evalueaza /omologhează /recunoaște competențele de Kup și Dan, publica rezultatele procesului de evaluare, 

acestea fiind evidențiate în sistemul național Ranking (bază de date proprie). 

(8) În plan național prin intermediul mijloacelor proprii și atrase federația, va urmări promovarea, implementarea și 

respectarea standardului, normelor și procedurilor în concordanță cu cerințele metodologice pe ramură de sport 

olimpic, militând prin politici proprii pentru performanța sportivă realizată prin etică, antidoping, toleranță și fair-

play.  

(9) Organizează, auditează și omologheaza Seminarii și Stagii naționale și internaționale pentru sportivi, instructori, 

antrenori și alte categorii de specialisti în aria sportului și al altor domenii de activitate, asigurând cu prilejul acestor 

ocazii prin organismele proprii selecția, inițierea, specializarea,  pregătirea continuă și membrilor federației și a 

terților. 

(10) Propune, organizează și auditează alături de organizația regională, continentală sau mondială, activitațile 

sportive internaționale oficiale programate în țara noastră sau organizate în străinătate pe baza calendarelor  

sportive ale W.T.F. - (World Taekwondo Federation), cu E.T.U. - (European Taekwondo Union), cu B.T.U. -  (Balkan 

Taekwondo Union), cu F.I.S.U - (International University Sports Federation), cu C.I.S.M. -  (Internatinal Military 

Sports Counsil), UMFT - (Union Mondial Francofonic du Taekwondo), ISF (International Sport School Federation) si 

ale altor  organisme internaționale cu avizul autorității de resort; 

(11) Inițiează, întreține și dezvoltă relații de colaborare cu federațiile similare și terți din alte țări, cu forurile 

regionale, europene și mondiale de specialitate și nu numai, urmărind permanent îmbunatățirea imaginii 

României pe plan internațional; 

(12) Organizează, coordonează și  auditează întreaga activitate a sportivilor, arbitrilor, instructorilor și a 

antrenorilor, a centurilor Kup și Dan privind selecția,  formarea, evaluarea, omologarea, pregătirea continuă, 

specializarea, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare (ROI) necesar 

desfășurării activităților specifice Colegiilor, Comisiilor, Centrelor și Departamentelor de specialitate. 

(13) Exercită puterea disciplinară, pentru toate categoriile de membri, în baza prezentului statut, a regulamentului 

(ROI) și a procedurilor  proprii; 

(14) Colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, Ministerul Educației și 

Cercetării, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale cât și cu alte instituții publice sau 

private, ce au prerogative sau interese în aria Taekwondo WT, privitor la selecția, calificarea, formarea și/sau 

asigurarea pregătirii continue a personalului propriu, membrilor sau terților; 

(15) Afiliază structurile sportive legal constituite și recunoscute ce dețin certificat de identitate sportiva (CIS),  

asociațiile județene și a Municipiului  București, fundații, societați comerciale, persoane fizice autorizate, cărora le 

acordă calitatea de membru, la cererea acestora și/sau după caz poate respinge motivat acestă cererea; 

(16) Susține financiar, material și administrativ, tehnic, logistic, prin fonduri publice, venituri proprii, alte mijloace 

legale ale federației, membrii săi ce urmaresc pregătirea continuă, specializarea, calificarea și policalificarea;  

(17) Elaborează și aplică individual sau în asociere pentru finanțarea activității prin strategii, programe și proiecte 

proprii pe termen scurt, mediu și lung,  în concordanță cu prioritățile, oportunitațiile guvernamentale și/sau alte 

soluții de finanțare și consolidare a patrimoniului federației, urmărind prin acestea dezvoltarea bazei materiale de 

pregatire și concurs, reparații capitale, intreținere, asigurarea cheltuielilor pentru personal, utilitații, servicii și altor 

nevoi pentru bunul mers al activității de calendar sportiv și administrativ. 
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(18) Întocmește calendarul sportiv intern și internațional al federației și asigură participarea, organizarea, 

desfășurarea și auditarea activitatilor astfel planificate cu sprijinul și  prin implicarea tuturor categoriilor de 

membrii, a  unor parteneri terți persoane juridice și fizice publice și private din țară și străinătate; 

(19) Elaborează și urmărește punerea în practică a unui sistem de norme, cerințe, baremuri și clasificări, privind 

evidenta, evaloarea, selecția și pregătirea sportivilor și tuturor categoriilor de tehnicieni, în ce privește activitatea 

de Taekwondo W.T. olimpică si neolimpică; 

(20) Selecționează și propune structura loturilor naționale și  olimpice cât și personalului ce urmează să se ocupe de 

planificare, pregatirea fizică, tehnico-tactică, psihologică, nutriție și recuperare-refacere, alte categorii de 

specialiști, de alegerea locurilor unde urmează a se desfășura aceste activități cât și a baremurilor de evaluare și 

auditare a acestui proces; 

(21) Organizează sistemul de comunicare, cercetare și documentare cu privire la organizarea și practicarea 

disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT, editează și publică buletine oficiale, cărți, reviste, broșuri, materiale 

tecnico-metodice scrise/ video/ audio, materiale publicitare; 

(22) Organizează adunări, seminarii, conferințe, cursuri, reuniuni, stagii în care se dezbat probleme de natură 

administrativă, organizatorică, legislativă, tehnico-metodică, bază materială, management, securitate și sănătate 

în muncă, alte activități în interesul general; 

(23) Promovează măsurile de prevenire și combaterea folosirii substanțelor interzise și al metodelor 

neregulamentare, destinate să mărească, în mod artificial, capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice 

rezultatele obținute în competițiile oficiale neoficiale de calendar sportiv intern și internațional; 

(24) Întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru promovarea  spiritului de 

fair-play și a toleranței în activitatea sportivă; 

(25) Urmărește, în activitatea de Taekwondo WT, aplicarea regulamentelor și statutelor federațiilor internaționale, 

a Legii Educației Fizice și Sportului precum și a Statutului și regulamentului (ROI), a procedurilor/normelor interne 

proprii; 

(26) Acordă asistență, mediează și apără interesele membrilor în relația cu membrii federației și/sau alte persoane 

juridice sau fizice publice sau private, după caz; 

(27) Încurajează, sprijină, organizează și urmărește rezultatele privind activitatea de reconversie profesională a 

membrilor sau terților prin activități de formare, pregătire continuă și de atestare a competențelor în domeniul 

muncii și sportiv de specialitate; 

(28) Propune și  acordă premii, distincții, ordine, titluri, merite și alte recompense tuturor membrilor și terților 

parteneri/asociati; 

(29) Aprobă la propunerea structurilor interne înscrierea  sportiviilor în procesul de evaluare Kup-Dan, la cursurile 

de formare pentru instructori, școala de antrenori, pregătire continuă a membriilor și implicit procedura de 

evaluarea periodica a competențelor specifice, auditarea rezultatelor prin certificare și omologare cu obiectivul 

promovării și/sau după caz a retrogradării membrilor. 

(30) Avizează constituirea și afilierea asociațiilor județene pe ramură de sport și a municipiului București, și 

auditează activitatea acestora prin comisiile/colegii/ departamente ce coordonează activitatea de Taekwondo WT,  

la nivel national; 

(31) Colaborează cu Ministerul  Sportului, cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în realizarea programelor și 

proiectelor privind susținerea financiară, materială și logistică pentru  selecția, pregătirea și specializarea loturilor 
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reprezentative, în vederea participarii la competiții oficiale, la concursuri de verificare sau stagii/seminarii de 

pregătire, cu scopul participării și obtinerii de performanate la campionatele mondiale, europene, regionale, alte 

competitii G1,G4, Gp, GS, calificarea și obținerea de medalii și recorduri cu ocazia organizării Jocurile Olimpice, cât 

și pentru alte obiective specifice. 

 (32) Alte mijloace de acțiune în vederea realizării scopului federației. 

CAPITOLUL III. - MEMBRII 

Art.13. Federația Română de Taekwondo WT are 5 categorii distincte de membrii: 

(1) Membru afiliat - aceasta calitate se acordă structurilor sportive legal constituite ce dețin un Certificat de 

Identitate Sportivă (CIS), au depus la federație o cerere în acest scop ce a fost avizată favorabil de Comitetul 

Executiv, iar ulterior promovată și aprobată prin hotarârea Adunării generale a federației.  

2) Membru voluntar acesta calitate se acordă prin adeziune acelor persoane care aderă la realizarea scopului și 

obiectivelor federației și participă în mod voluntar la organizarea si desfășurarea activitățiilor federației. 

3) Membru de onoare – acesta calitate se acordă persoanelor cu cetațenie română care au adus/aduc servicii 

deosebite disciplinei sportive Taekwondo WT; 

4) Membru sportiv, instructor, antrenor, arbitru – acesta calitate de membru se acorda prin legitimarea acelor 

persoane care aderă la realizarea scopului și obiectivelor federației, în mod voluntar și/sau au semnat un contract 

scris în acest sens și au aspirați pentru dezvoltarea unor înalte abilității, priceperi și competențe specializate sau pot 

face dovada ca au dobandit acestea anterior; 

Art.14. (1) Calitatea de membru prevazuta la Art.13. pct. 1,2,3,4, se dobândește de persoanele fizice cu cetățenie 

română și juridice înregistrate fiscal pe teritoriul României, după cum urmează: 

a) calitatea de membru afiliat se obține, cu avizul  președintelui, ca urmare a respectării tuturor normelor, 

procedurilor interne, confirmate prin avizul Comitetului Executiv, act ce urmează a fi ratificat sau respins după caz 

cu votul a  minim ½ plus 1 vot, din numarul voturilor exprimate ale reprezentanțiilor/delegațiilor, cu drept de vot,  

prezenti la ședința Adunării Generale. 

b) calitate de voluntar se acordă de catre Departamentul National pentru Dezvoltare Promovare Social și 

Voluntariat cu avizul președintelui federației, act ce urmeaza a fi aprobat sau respins dupa caz cu votul a  minim ½ 

plus 1 vot, din numarul voturilor exprimate ale Consiliului Director, calitatea de voluntar se ratifica anual prin 

raportul Departamentului Național pentru Evidență Ranking-Legitimare-Licențiere ROS/GAL/GOL și Control 

c) calitate de membru de onoare se acordă, la propunerea membriilor afiliați cu avizul președintelui, Comitetului 

Executiv, Consiliul Director, find exclusiv eligibile persoanelor fizice ce dețin cetațenia română care au adus/aduc 

servicii deosebite disciplinei sportive Taekwondo WT, calitate ce se ratifică sau respinge după caz, cu votul a  minim 

½ plus 1 vot, din numarul voturilor exprimate ale reprezentanțiilor/delegațiilor prezenți la ședința Adunării 

Generale. 

d) calitatea de  sportiv, instructor, antrenor, arbitru se acordă ca urmare a depunerii unei cererii de legitimare, se 

acordă de către Comisia Tehnica cu avizul  președintelui federației dacă cererea îndeplinește toate condițiile de 

formă și fond și se ratifică anual prin raportul Departamentului Național pentru Evidență Ranking-Legitimare-

Licențiere ROS/GAL/GOL și Control, calitate ce se ratifică sau respinge după caz, cu votul a  minim ½ plus 1 vot, din 

numărul voturilor exprimate ale reprezentanțiilor/delegațiilor prezenți la ședința Adunării Generale. 
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Art.15. Calitatea de membru asa cum este prevazut la Art. 13, lit. a,b,c,d,e, se poate pierde cu efect temporar (prin 

suspendare)sau permanent (prin dezafiliere/radiere), după caz, decizia se va publica pe site-ul federației și 

comunica prin poșta electronică, în scris, doar celor interesați: 

-   prin retragerea unilaterală din calitatea de membru al federatiei (cu un preaviz de 30 de zile) și încetarea 

activității unității sportive afiliate în cadrul ramurii de sport Taekwondo WT;  

-   a decesului persoanei (în cazul persoanelor fizice); 

-   ca urmare falimentului sau a dizolvării structurii sportive afiliate;   

-   în interesul legii prin radierea structurii sportive din registru sportiv sau urmare a retragerii Certificatului de 

Identitate Sportivă (CIS); 

-   prin efectul prevederilor prezentului statut pentru întarzieri financiare (mai mari de 12 luni) de la plata taxelor/ 

cotizațiilor (corespunzator valorilor aprobate de A.G.) ce revin tuturor categoriilor de membrii. 

-  prin efectul prevederilor prezentului statut atunci când structura sportivă în calitate de membru afiliat nu 

participă anual și nemijlocit prin membrii săi legitimați la Campionatul Național, Cupa României și la minim 1/3 din 

acțiunile de calendar național aprobat altele decât cele precizate și totodata la procesul anual de licențiere și/sau 

procesul de pregătire continuă a membrilor federației . 

-   prin excluderea/suspendarea membrului afiliat/de onoare/legitimat/voluntar din cadrul federație, în baza 

hotărârii președintelui, Comitetului Executiv, Comisiei de Disciplin, Comisiei de Apel sau a Consiliului Director in 

baza procedurilor interne, ca rezultat a încălcării prevederilor prezentului statut și/sau a regulamentul de ordine 

interioara, prin savârșirea  unor abateri disciplinare grave incompatibile cu scopul, obiectivele federației coroborat 

cu prevederile Art. 83.84,85, act ce va fi ratificat de Adunarea Generală a federației. 

-  prin efectul prevederilor prezentului statut în lipsa licenței anuale de club/ instructor/antrenor ceea ce conduce la 

suspendarea temporară a afilierii/legitimarii. 

-  în interesul legii prin restrângerea unor drepturi pe cale administrativă sau judecatorească. 

Art.16. În cazul dizolvării federației,  membrii afiliați care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra 

patrimoniului social al federației. 

Art.17. Drepturile și obligațiile membrilor federației:  

(1) Drepturi: 

a) organizarea independentă a activităților economice, juridice și administrative ce le sunt atribuite, cu 

respectarea legii și a statutului și regulamentului de ordine interioară al federației  prin efectul afilierii; 

b) organizarea activităților sportive proprii, cu scopul de a  participa la cursuri, evaluări, stagii, seminarii, activități 

recreative și competițiile interne și internaționale de Taekwondo WT, sub conducerea și coordonarea Federației 

Române de Taekwondo WT; 

c) dreptul de a propune sau de a fi propuși, să aleagă și să fie aleși aleși în organele de conducere ale federației, 

dacă au împlinit vârsta de 18 ani, indeplinesc cerintele conform prevederilor prezentului statut, au aptitudinile și 

capacitățile necesare exercitării funcțiilor la care candidează, dețin competențe tehnico-metodologice adecvate si 

omologate de federatie, au vechimea și experienta corespunzatoare precum și dacă nu se afla sub interdicție 

penală de a-și exercita anumite drepturi civile și/sau a fost condamnat pentru fapte în legatura directa cu etica, 

toleranta, fair-play în sport, sau pentru alte fapte incompatibile cu calitatea de membru al federatiei menționate în 

cazierul judiciar și/sau de integritate; 
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d) să-și exprime, prin vot, opțiunea față de proiectele de hotărâri; 

e) de a aplica și beneficia de proiecte publice și ale Federației Române de Taekwondo WT în vederea dezvoltării și 

promovării activității specifice de Taekwondo WT; 

f) de a fi remunerați/premiați financiar, material, de a primi distincții, ordine, titluri, merite sau calificative pentru 

activitatea desfașurată; 

g) de a fi selecționați în componența tehnică sau sportivă a loturilor naționale și/sau în cadrul unor delegații 

oficiale, dacă îndeplinesc condițiile și cerințele de specialitate, dacă au fost validați de Comisia Tehnica și avizați de 

președintele federatiei; 

(2) Obligații: 

a) respectarea, fără rezerve, a statutului, a regulamentului de ordine interioară, normelor, procedurilor, 

standardelor și deciziilor Comitetului Executiv, Consiliului Director, a Departamentelor, Comisiilor și Colegiilor 

federației, a hotărârilor Adunări generale a federației; 

b) să-și respecte obligațiile financiare și materiale, potrivit angajamentelor pe care și le-a asumat prin 

afiliere/legitimare/adeziune și astfel, să achite anticipat,  fără înștiintare și la timp  toate obligațiile financiare 

anuale sau ocazionale față de federație (nu mai târziu de data Adunării generale ordinare anuale conform 

evidenței Ranking) și terți sau organele fiscale corespunzător datei scadente conform evidenței contabile proprii; 

c) să susțină în mod decent, civilizat și în spiritul fair-play-ului echipele și /sau sportivii în competițiile la care 

participă / asistă. 

d) să apere demnitatea României prin sport, însemnele naționale și ale federației, să acționeze fără rezerve în 

susținerea intereselor generale ale federației ca unic reprezentant oficial al ramurii de sport Taekwondo WT.  

e) să permită accesul și de a da tot concursul echipei de evaluare/control/inspecție cu atributii sportive exclusive, 

dispus  de o structură internă a federației prin ordin de serviciu emis de conducerea federației, tot odată să pună la 

dispoziția acestora caietul antrenorului, planul de pregătire, anamneza sportivilor, alte acte în interes sportiv; 

f) desfășurarea activității proprii bazată pe respectarea scopului înființării, atribuțiilor și obiectivelor  federației, fapt 

pentru care a fost admisă cererea de afiliere/legitimare/adeziune; 

g) membrii federației plătesc înscrierea în concurs, valoarea apostilei federale, a licențelor, taxe și cotizații, alte 

contribuții financiare anuale, anticipat, în valoarea stabilita prin hotărârile Adunării Generale a Federației Române 

de Taekwondo WT; 

h) membrii federației au obligația fermă pe ramură de sport de a participa numai la cursuri, evaluari, competiții, 

stagii, seminarii si/sau alte activități cultural sportive si recreative ce au fost aprobate, promovate, organizate și 

auditate prin calendarul intern / internațional oficial anual sau în cadrul Strategiei Federației Române de 

Taekwondo WT; 

i) să propună spre avizare și să participe numai la activități sportive sau recreative ce se înscriu în cadrul normelor 

SSM, morale și etice sociale, cu respectarea criterilor de sex, grupă de vârstă, competențe Kup-Dan, alături de 

persoane și organizații legitime recunoscute, ce nu sunt în conflict de interes sau în procedura de suspendare/ 

dezafiliere printr-o hotâre a organelor de conducere ale federației, să informeze federația cu privire la rezultatele 

obținute sau alte aspecte de interes general; 
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j) să evidențieze starea generală de sănătate a sportivilor prin anamneză, să monitorizeze și să evidențieze constant 

acesta, alături de performanțele tehnico-metodice și sportive și /sau accidentarile, să prezinte acestă situație ori de 

câte ori apar elemente de noutate sau la cerere; 

k) în orice împrejurare și prin toate mijloacele legale asociațiile sportive/persoane membre ale federației trebuie să 

prioritizeze siguranța participanților la activitățile și acțiuni promovate și organizate, prezența mijloacelor auto 

speciale și a personalului medical specializat fiind obligatoriu, iar evenimentele medicale survenite în procesul de 

antrenament sau competiție vor fi evidențiate și raportate federației pentru monitorizare; 

l) membrii federației, sunt obligați să se asigure de îndeplinirea tuturor cerințelor legale în vederea  realizării unui 

climat adecvat starii de sănătate fizică și mentală a sportivilor, să asigure un cadru de siguranță adecvat, decent și 

igienic al activitațiilor, cu fiecare ocazie atât în antrenament cât și în competiție; 

m) membrii federației, sunt obligați să informeze federația, în termen de 24 de ore de la apariție, a oricăror situații 

privind eventuale stări conflictuale între membrii asociației sportive sau la nivelul comunității, ce au avut ca 

motivație diferite aspecte de natură etnică, religioasă sau antisemite, orice alte forme de discriminare; 

n) membrii federației, sunt obligați să informeze federația în termen de 30 zile, de la apariție a oricaror situații 

privid schimbarea sediului, a structurii organelor de conducere, a situațiilor de insolvența/ faliment sau 

interdicție/limitare, intervenite prin legi speciale, a măsurilor disciplinare hotărâte pe baza statutului și 

regulamentelor proprii; 

o) structurile sportive membre ale federatiei au obligația de a mandata, cu ocazia organizării fiecărei Adunari 

Generale anuale, un reprezentant sau delegat care să participe la lucrări, să voteze în numele și pentru acesta; 

p) structurile sportive membre afiliate ale federației au obligația prin reprezentanții legali, de a informa membrii săi 

și de ai înscrie pe cei eligibili  pentru a participa la competițiile sportive, cursurile de formare profesională de 

specialitate pentru competențele de instructor, antrenor, arbitru, alte competențe specifice Kup-Dan, cât și asupra 

planului de pregătire continuă și licențiere anuală. 

CAPITOLUL IV. Afilierea structurilor sportive: 

Art.18. (1) Orice structură sportivă ce are ca obiect de activitate distinctă practicarea disciplinei sportive olimpice 

de Taekwondo WT, deține Certificat de Identitate Sportivă în care este prevăzută practicarea Taekwondo WT, 

poate solicita afilierea la Federația Română de Taekwondo WT;  

(2) Numai structurile sportive afiliate la federație au dreptul de a propune și promova sportivi și/sau tehnicieni în 

vederea reprezentării și participarii la competițiile sportive interne și  internaționale, cu avizul federației dacă nu se 

află sub incidența unei măsuri asiguratori sau disciplinare; 

Art.19. (1) Pentru a se putea afilia la Federația Română de Taekwondo WT, orice unitate sportivă (cluburi  sportive, 

asociații județeane și a municipiului București, societăți comerciale S.A.) de Taekwondo WT trebuie să 

îndeplinească urmatoarele condiții: 

a) Să fie legal constituită, în conformitate cu O.G. nr. 26/2000 (M. Of. Nr. 39/31.01.2000) aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 246/2005 și  Legea nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului si să dețină un Certificat de 

identitate Sportiva (CIS);  

b) Să aibă cel puțin un antrenor sau instructor angajat, acestă categorie de personal tehnic de specialitate trebuie, 

în mod obligatoriu, să fie atestat/licențiat de federație, aceștia răspund, în mod direct, de organizarea procesului 

de selecție, instruire, antrenament, înscriere în competiții, stagii, seminarii, examene cât și celelalte activități din 

calendarul intern și internațional cât și de participare la aceste activități, în conformitate cu standardele în 

domeniu, pe baza avizării prealabile a federației; 
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c) Să dețină un spațiu corespunzator sau contract pentru folosirea unei baze sportive (adecvate ce trebuie să 

îndeplinească condiții de igienă, aerisire, vestiare individuale F/M, să fie auditat SSM),  în vederea practicării 

Taekwondo WT de către membrii asociației sportive; 

d) Să aibă propusi spre legitimare un număr minim de 20 de membri, practicanți de Taekwondo WT; 

e) Să plătească către federație taxele, cotizațiile de afiliere și alte cheltuieli ce se impun prin această procedură de 

afiliere, stabilite de Adunarea Generală. 

f) Să dețină un Certificat Fiscal valabil, emis de autoritatea teritorială în care iși desfașoară activitatea, iar daca 

functioneaza de peste 12 luni calendaristice, sa depuna dovada depuneri bilanțului anual; 

g) Să aibă mijloacele și materialele minim necesare pregatirii sportivilor pe nivel de vârstă, gen și competențe; 

h) Să nu se afle în procedura de insolvență și/sau faliment; 

Art.20. (1) În vederea afilierii la federație, asociațiile /cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului 

București sau alte structuri în care s-a organizat unitatea/structura sportivă de Taekwondo WT, va înainta 

președintelui/Comitetului Executiv o cerere de afiliere pe formularul tip, la  care se va anexa procesul-verbal de 

constituire, statutul și regulamentul unității respective, hotarârea judecatorească de inființare, certificatul de 

înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și certificatul de identitate sportivă (CIS), documentele ce atestă 

calitatea de instructor sau antrenor a personalului tehnic prin Licența/Certificat de competență profesională, cazier 

judiciar/de integritate, avizul psihologic și Contractul de Muncă semnat și ștampilat conform cu  originalul, 

Contractul de deținere a spațiului de antrenament, Certificatul Fiscal, Certificatul SSM al spațiului de antrenament, 

dovada depunerii bilanțului anual (pentru structurile sportive ce funcționeaza din anul precedent).    

(2) Afilierea structurilor sportive la federație, conduce, necondiționat, la urmarea liniei tehnico-metodice și a 

principiilor etice ce guverneaza activitatea de Taekwondo WT la nivel național și global, a prezentului Statut, a 

Regulamentului de Ordine Interioară al federației, a măsurilor disciplinare și a hotărârilor Comitetului Executiv/ 

Consiliului Director/ Adunării Generale, a  planurilor de pregătire, a structurii lotului național pentru toate vârstele, 

categoriile de greutate și a calendarului de competiție. Numai cei ce vor respecta aceastea sunt eligibili să 

participe la activitățile organizate pe ramură de sport. În caz contrar, sunt obligați să accepte măsurile ce se impun, 

până la intrarea în cadrul statutar și regulamentar conform prezentului statut și a regulamentului federatiei. 

(3) Aprobarea sau respingerea cererii va fi comunicată, prin grija Secretariatului, în termen de 30 zile de la 

înregistrarea cererii. 

Art.21. (1) Fiecare unitate sportivă (cluburi sportive, asociații județeane și a municipiului București)  afiliată sau 

neafiliată la Federația Română de Taekwondo WT, ce are un antrenor sau instructor atestat, angajat sau 

colaborator cu contract de voluntariat, care foloseste in procesul de lucru denumirea Taekwondo WT si/sau 

aspecte de tehnico-metodologice specifice taekwondo WT, are obligația să obțină de la federație, urmarea a 

participării la cel puțin un Seminar Tehnic național anual,  LICENTA anuală.  

(2) Licențierea anuală, a tehnicienilor și a structurilor sportive membre, este obligatorie. 

(3) Cei ce nu vor deține o Licență anuală iși pierd dreptul de practica cât și vechimea în activitate.  

(4)  Lipsa licenței anuale de club/instructor/antrenor duce la întreruperea activității și/sau la suspendarea 

temporară a afilieri structurii sportive aflată în această situație. În aceste condiții, federația se sesisează din oficiu, 

întreprinzând măsuri în consecință.  

(5) Pentru perioada suspendării, încetează să mai funcționeze vechimea în domeniu a structurii sportive cât și a 

membrilor săi.  
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 (6) Obiectivul organizarii procesului de Licentiere este acela  da a contracara apariția unei abordări neconforme din 

perspectiva tehnică sau metodologic sportivă, morală și educațională, în cadrul activitatii specifice de selectie, 

antrenament, competiții, stagii, seminari, evaluari (Kup-Dan) sau cu ocazia organizării unor activității recreative sau 

de refacere, conexe acestora.  

CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROLUL FEDERAȚIEI 

Art.22. ADUNAREA GENERALĂ A FEDERAȚIEI  

(1) Adunarea Generală a Federației este organul de conducere superior și este alcătuit din totalitatea 

reprezentantilor structurilor sportive membre cu drept de vot. Lucrările acesteia sunt conduse de Președintele 

federației de împuternicit sau de Secretarul General, în absenţa acestuia. 

(2) Adunarea Generală are urmatoarele atribuții: 

a) modificarea actului constitutiv și a statutului; 

b) stabilește strategia și obiectivele generale ale federației; 

c) alege, numește  sau revoca membrii Consiliului Director; 

d) alege, numește sau revoca cenzorul; 

e) aprobă constituirea de filiale; 

f) dezbate rapoarte privind activitatea federației, pe diferite perioade; 

g) aprobă programe, proiecte și planuri de dezvoltare pe termen scurt, mediu sau lung, în aria Taekwondo WT; 

h) aprobă rezultatele alegerilor pentru organele de conducere conform organigramei;    

i) aprobă descarcarea de gestiune și exonerează de raspundere conducerea privind bugetul de venituri și cheltuieli 

rezultată din activitatea administrativă și sportivă pentru anul precedent și deasemenea proiectul bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul următor; 

j) aprobă, la propunerea președintelui, Comitetului Executiv, Consiliului  Director, calendarul competițional intern 

și internațional,  și alte programe, proiecte sau activități de interes general pentru Federația Română de 

Taekwondo WT; 

k) aprobă, la propunerea presedintelui, Comitetului Executiv, Comisiei de Disciplină, Comisiei de Apel, Consiliului 

Director afilierea/dezafilierea sau suspendarea membrilor; 

l) aprobă structura și membrii comisiilor, colegiilor, departamentelor, centrelor; 

m) aprobă însemnele, culorile, sigla, bener, fanion, drapel și/sau alte materiale de identificare a federației și al 

structurilor sportive membre;  

n) aprobă, anual, cuantumul cotizațiilor și taxelor percepute de federație; 

o) aprobă sistemul de norme,  cerințe, baremuri, clasificări sportive specifice; 

p) aprobă, la propunerea Consiliului Director, membrii de onoare ai federației, și după caz poate  aproba unul sau 

doi presedinți de onoare ai federației; 

r) aproba normele de clasificare pe ramură de sport și acordă, în baza acestora, titluri/distincţii și/sau acordă 

categoria de clasificare sportivă și tehnică; 
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s) aprobă taxele care se plătesc la forurile continentale și mondiale; 

ș) aprobă procedurile și standardele privind specificul activităților din aria disciplinei sportive Taekwondo WTF;  

t) dizolvarea sau lichidarea federației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare; 

ț) orice alte atribuții în interes general ce nu contravin legii. 

Art.23. Adunarea Generală Ordinara se întrunește, o dată pe an. 

Art.24. (1) Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 45 de zile înainte de o data fixată pentru desfășurarea ei. 

(2) Convocarea Adunării generale este atributul Comitetului Executiv și se realizează prin comunicarea unui 

convocator scris care cuprinde: data, locul și ordinea de zi, ce se va aduce la cunoștința membrilor afiliați prin unul 

din urmatoarele mijloace precum poșta electronică whatsapp, email, facebook, publicarea pe pagina de website a 

federației. 

(3) Odată cu comunicarea datei, locului și a ordinii de zi a Adunării Generale, se pune la dispoziția participanților și 

materialele ce se supun dezbaterii. 

(4) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris și comunicate secretariatului 

federației cu cel puțin 15 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală, orice alte acte ce pot apărea 

intenpestiv si au o importantă legatură cu problematica administrativă, financiară sau disciplinară după caz, se pot 

prezenta și supune dezbaterii și/sau votului Adunării Generale, cu aprobarea majoritații membrilor cu drept de vot 

prezenți.  

(5) În cazul în care, din diverse  motive,  în perioada  dintre două Adunari Generale de alegeri, Consiliul Director 

se descompletează, președintele federației poate nominaliza, la propunerea sa sau a membrilor Consiliului 

Director, o altă persoana pentru  ocuparea temporară a funcției vacantate, noul numit va prelua prerogativele 

funcției odată cu acordul si semnarea juramântului sau de fidelitate pentru valorile Taekwondo WT, urmând a fi 

confirmat sau infirmat în acestă funcție prin vot deschis cu ocazia primei Adunări Generale. 

(6) În situația în care Consiliul Director demisionează, în bloc, se va organiza o Adunare Generală Extraordinară, cu 

scopul alegerii unor noi membri, atribuțiile acestui organism urmând a fi preluate, interimar, de către Comitetul 

Executiv.  

Art.25. (1) La Adunarea Generală participă: 

a) Membrii afiliați cu drept de vot. 

b) Alti membrii cu invitație scrisă si acreditate, fără drept de vot. 

(2) În cadrul Adunării Generale, membrii afiliați au dreptul la câte un vot, cu caracter deliberativ. 

Art.26. (1) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenți cel puțin o jumătate plus unu dintre cei convocați. 

(2) În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezentă prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală poate fi 

convocată pentru o nouă dată  (în maxim 15 zile) și poate avea loc indiferent de numărul celor prezenți. 

Art.27. (1) Adunarea Generală este condusă de Președintele federației sau, în lipsă, de înlocuitorul său delegat prin 

mandat scris sau Secretarul general. 

(2) Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, persoana care conduce Adunarea 

Generală este obligată să comunice dacă s-a realizat cvorumul prevăzut de statut. 
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Art.28. (1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmește procesul-verbal cu modul de desfășurare a adunarii, 

vor fi menționate dezbaterile ce au avut loc,  hotărârile care au fost adoptate și voturile exprimate. 

(2) Membrii absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal publicat pe site-ul oficial al Federației.  

Art.29. (1) Hotărârile Adunării Generale pot fi contestate de membrii federatiei, dacă sunt probat contrare legii 

și/sau ale prezentului statut, in termenul de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre și numai 

dacă au participat la lucrările Adunării generale și a votat impotriva acelei hotărâri față de care sa sesizat și a 

solicitat inserarea poziției sale din plen,  în procesul verbal.  

(2) Membri federatiei ce lipsesc  la lucrările Adunarii Generale isi asumă in integralitatea lor discuțiile si hotărarile 

Adunarii generale, fara a putea sa conteste acestea la o data ulterioara, intocmirii procesului verbal al sedinței la 

care nu a fost prezent sau reprezentat prin proprie voința sau urmare a efectului suspendării temporare / al 

dezafilieri. 

(3) În cazul in care se acționeaza contrariu acestui articol conform prevederilor de la pct. (1), (2), acțiunea va fi 

apreciata ca o acțiune cu rea credința bazata pe lipsita de incredere si loialitata fata de ceilalți membrii ai federației, 

urmând a fi interpretata precum un act de indisciplina, coroborat prevederilor Art. 83,84,85, din prezentul statut. 

Art.30. Norma de reprezentare în Adunarea Generală este de câte un reprezentant pentru fiecare structură 

sportivă afiliată, calitatea de reprezentant o poate avea administratorul, președintele clubului sportiv, un alt 

membru al structurii sportive membre find delegat prin mandat scris.  

Art.31. Membrii cu drept de vot în Adunarea Generală a federației sunt numai reprezentanții acelor structuri 

sportive membre ce îndeplinesc urmatoarele condiții: 

a) structura sportiva și /sau reprezentatul oficial al acesteia nu au facut obiectul unor sancțiuni disciplinare prin 

care a fost decisă suspendarea temporară/dezafilierea; 

b) structura sportivă membră și/sau oficialul acesteia nu se află sub interdicție și/sau sub efectele unei hotărâri 

judecatorești definitive și irevocabile ce interzice acest drept; 

c) structura sportivă, prin reprezentatul legal, face dovada depunerii Bilanțului financiar contabil al unitații la 

Administrația fiscală teritorială pe raza careia functioneaza; 

d) structura sportivă, prin reprezentatul legal, depune extras din Ranking-ul național privind viza de legitimare a 

unui numar minim de 20 de sportivi și că a participat la cel puțin 6 competiții, anual, dintre care, obligatoriu, la 

Campionatele Naționale și Cupa României; 

e) structura sportivă, prin reprezentatul legal, depune în copie Contractul de munca încheiat între acesta și 

Instructorul/ Instructorii și/sau al Antrenorul/Antrenorii ce asigură pregatirea sportivilor în cadrul structurii sportive 

afiliate; 

f) structura sportivă, prin reprezentatul legal, depune copie a Certificarii SSM (Sanatate si Securitate in Munca), a 

Evaluarii de Risc, audidate pentru și in numele structurii sportive reprezentate. 

g) structura sportivă, prin reprezentatul legal, depune in original Cazierul judiciar al persoanelor ce se ocupa, în 

cadrul structurii sportive membre afiliate de instruire si/sau îndrumare şi sunt responsabile cu activitatea de 

mentorat a sportivilor minori, implicit Cazierul fiscal al structuri sportive membre. 

Art.32. ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI 
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(1) Se desfașoară din 4 în 4 ani și se va convoca de către Comitetul Executiv, cu cel puțin 45 de zile înainte de data 

fixată. Adunarea Generală pentru alegeri este statutar constituită în prezența  a  1/2 din numarul delegaților cu 

drept de vot, eligibili să participe la aceasta adunare. 

(2) În situația în care nu se întrunește numărul necesar de membri se va convoca o nouă Adunare Generală, în 

termen de 15 zile de la data constatării lipsei de cvorum. Cu această nouă ocazie se va considera îndeplinită 

formalitatea de cvorum prin prezența a minim 1/2 din numărul membrilor cu drept de vot, prezenți la ultima 

convocare a Adunarii Generale de alegeri.   

Art.33. (1) La Adunarea Generală de Alegeri a federației pot participa numai structurile sportive afiliate care 

îndeplinesc condițiile prevazute în prezentul statut coraborate cu cerințele menționate în Regulamentul de 

Organizare și Funcționare si au drept de vot prin reprezentanții/delegații, cu o cotă de un vot pentru fiecare 

structură sportivă afiliată și eligibilă de a participa: 

(2) Posturile de conducere supuse procedurii de alegeri sunt cele conforme cu organigrama federației, parte 

integrantă a Regulamentului de Ordine Interioară, respectiv (1 presedinte, 7 membrii ai Consiliului Director), ceilalți 

coordonatori ai Comisiilor Nationale sunt propuși sau se pot autopropune dacă indeplinesc condițiile, urmând a fi 

avizați de noul presedinte, aprobați de către nouă structură a Consiliului Director și propuși spre a fi validați prin vot 

de către Adunarea Generala de alegeri .  

(3) Pentru păstrarea unui cadru obiectiv și conform cu realizările și dinamica evoluției acestei discipline sportive 

olimpice nu  sunt eligibili pentru funcțiile de conducere, decât persoanele majore  care au o vechime, 

demonstrabilă si neîntreruptă, mai mare de 15 ani în practicarea disciplinei sportive Taekwondo WT in calitate de 

membru al federației. Persoanele candidate, în mod demonstrabil, trebuie să fi adus prin implicarea lor directă o 

contribuție majoră la dezvoltarea și promovarea disciplinei sportive olimpice Taekwondo WTF, să fi contribuit la 

elaborarea de metode sau programe dedicate ramurii de sport și/sau evidențiat prin obținerea de rezultate 

notabile în interesul federației, cu ocazia participării la competiții interne și internaționale, în calitate oficială 

desemnat de către federație. 

(4) Candidaturile membrilor, pentru funcțiile de preşedinte şi membri ai Consiliul Director se vor supune la vot 

deschis (prin ridicarea mâini).  

(5) Se va supune la vot fiecare candidatură, astfel că, pentru fiecare poziţie urmeaza să fie aleşi cei ce întrunesc cel 

mai mare numar de voturi în favoarea candidaturii, supuse procedurii de votare. 

(6) În situaţia unui balotaj, se va efectua o nouă rundă de vot, ce ar urma unei prezentări de cca. 10 minute a 

fiecarui candidat calificat, aceasta prezentare trebuie realizată prin discurs urmărind în permanenţă păstrarea 

principiilor de etică şi fair-play. 

(7) În cadrul timpului alocat candidatului, membrii adunării pot face interpelări, iar candidatul este obligat să 

raspundă scurt şi la obiect tuturor întrebărilor acceptate. 

(8) Pentru posturi din cadrul Comisiilor, Colegiilor, Centrelor si Departamentelor sunt eligibili numai tehnicieni cu 

experienţă şi specializare la zi, licenţiaţi în disciplina sportivă Taekwondo WT, in calitate de membru al federației. 

Candidaţii trebuie să fi avut o activitate notabilă şi neîntreruptă, mai mare de 10 ani, cu contribuţie personală la 

implementarea şi dezvoltarea liniei tehnico-metodice, publicarea unor materiale de specialitate și sau să fi 

participat în cadrul delegațiilor cu rol activ pentru reprezentarea federației și au reușit obținerea unor performanțe 

notabile. 

(9) Personalul salariat al federației, din care face parte și secretarul general, nu este supus alegerii Adunării 

Generale, fiind încadrat prin concurs, organizat în condiţiile legii, cu  atribuţiile prevăzute în fişa postului. 

Secretarul general este membru de drept al Consiliului Director. 
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(10) Aplicarea unor hotărâri ale Adunării Generale pot fi contestate dacă sunt probat contrare legii şi/sau ale 

prezentului statut, în termenul de 15 zile de la data publicarii lor şi numai dacă contestatarul a participat la lucrările 

Adunării generale şi a votat in cadrul unei majorități împotriva acelei hotărâri, față de care al carui rezult a solicitat   

inserarea poziției sale din plen,  în procesul verbal al şedinței, .  

(11) Membri federației ce lipsesc  la lucrările Adunării Generale îşi asumă în integralitatea lor discuțiile şi hotărârile 

Adunării generale, fără a putea să mai conteste acestea la o dată ulterioară, întocmirii procesului verbal al şedinței 

la care nu a fost prezent sau reprezentat prin propria voință sau urmare a efectului suspendării temporare / al 

dezafilieri. 

(12) În cazul în care membrii federației  acționează contrariu prevederilor Art.33, pct. (10), (11), acțiunea va fi 

apreciată ca un act inițiat cu rea credință bazat pe o emoție negativă lipsită de raționamentele încrederii si loialitate 

față de ceilalți membrii ai federației, urmând ca acesta actiune sa fie interpretata precum un act de indisciplină, 

coroborat prevederilor Art. 83,84,85, din prezentul statut. 

Art.34. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  

(1) Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata astfel: 

a) de către Comitetul Executiv, dacă acest lucru  este  cerut,  în scris, de majoritatea simplă a membrilor acestuia, 

de către Consiliul Director dacă acest lucru  este  cerut,  în scris de 2/3 din membri acestuia şi numai în cazul unor 

abateri cu consecințe deosebit de grave de la prevederile prezentului statut, a regulamentului de organizare si 

funcționare şi/sau a strategiei generale privind dezvoltarea ramurii sportive Taekwondo WT. 

Art.35. CONSILIUL DIRECTOR 

(1) Consiliul director este structura administrativă a federaţiei care asigură, între întâlnirile Adunării generale 

anuale, punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. Asigura coordonarea activității federației şi 

defaşurarea activităţiilor din programul de calendar intern şi internațional, prin membrii săi şi organele proprii, alesi 

o dată la 4 ani, de către Adunarea Generală de alegeri; 

(2) Consiliul director este alcătuit după cum urmează: 

 -Președinte; 

 -Secretar General; 

 -Director al Colegiului Național al Arbitrilor-Tehnic IT; 

 -Director al Colegiului Național al Centurilor Negre-Evaluare KUP/DAN-Certificare  ; 

 -Director al Colegiului Național al Antrenorilor-Instructorilor-Sportivilor; 

 -Director al Departamentului Național Scolar-Universitar-Militar; 

 -Director al Departamentului Național Evidență Ranking-Legitimare-Licențiere ROS/GAL/GOL-Control;  

 -Director al Departamentului Național de Promovare-Dezvoltare-Programe-Acțiuni-Sociale-Voluntariat; 

   -Director al Centrului Național pentru Formare-Cercetare-Documentare-Omologare-Pregătire Continuă;  

(3) Secretarul General este personal contractant si membru de drept al Consiliului Director. 

(4) Membrii Consiliului director sunt aleși prin vot de Adunarea Generală, în cazul în care se înscriu doi sau mai 

mulți candidați eligibili pe loc, votul va avea un caracter deschis.  
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(5) Pot fi membri ai Consiliului Director persoanele cu cetăţenie romană, majore, beneficiind de toate drepturile 

civile, sunt specialişti atestaţi ai disciplinei sportive Taekwondo WT prin Federația Română de Taekwondo WT şi 

îndeplinesc celelalte condiţii de eligibilitate conform prevederilor Art.33, pct.3., din prezentul statut. 

(6) Membrii Consiliului Director sun aleși pentru un mandat de 4 ani, de către Adunarea Generală de alegeri şi 

urmează să asigure desfăşurarea activităţiilor specifice până la data organizării următoarei Adunării Generale de 

alegeri. 

(7) Membrii Consiliului Director care îşi încheie mandatul pot fi realeşi.  

Art.36. În cadrul Consiliului Director, toți membrii au dreptul la câte un vot cu caracter deliberativ. 

Art.37. (1)Hotărârile Consiliului Director pot fi contestate de membrii federatiei, dacă sunt probat contrare legii 

şi/sau contrare prevederilor prezentului statut, regulamentului (ROI), în termenul de 15 zile de la data comunicării 

acestora şi numai dacă contestatarul a participat la lucrările Adunării generale anuale.  

(2) Membri federatiei ce lipsesc la lucrările Adunării Generale din orice motiv sau sunt prezenti şi îşi asuma prin vot 

în integralitatea lor discuțiile şi hotărârile Adunarii generale, înțeleg atribuțiile Consiliului Director de a pune în 

aplicare hotărârile Adunărilor generale, drept consecință nu pot contesta ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri. 

(3) In cazul în care se acționează contrariu acestui articol conform prevederilor Art37, pct. (1), (2), acțiunea va fi 

apreciată ca o acțiune bazată pe rea credință şi este lipsită de raționamentul încrederii şi loialitate față de ceilalti 

membrii ai federației, urmând a fi interpretată precum un act de indisciplină, coroborat prevederilor Art. 83,84,85, 

din prezentul statut. 

Art.38. Consiliul Director poate împuternici persoane cu funcții executive sau alte persoane competente să încheie 

acte juridice în numele sau pe seama federației sau să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în statut la  

propunerea  Comitetului Executiv. 

Art.39. (1) Consiliul Director se întruneşte în ședinţă trimestrial, acesta ședinţă se convoacă de regulă cu cca. 10 

zile înainte, de către președinte sau înlocuitorul său care exercită și conducerea ședințelor sau ori de câte ori 

nevoile federației o impun, ședinţele pot fi organizate în format fizic și online.  

(2) Consiliului Director deliberează, în mod valabil, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă 

hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturile celor prezenți. 

(3) Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei 

ședințe,  semnate de membrii prezenţi.   

(4) Membrii Consiliului Director care, pe parcursul unui an calendaristic, nu participă la cel puţin jumătate din 

numărul şedinţelor acestuia, își pierd calitatea de membru dacă nu pot justifica, motivat, absenţa, urmând ca, până 

la prima Adunare Generală, sa fie înlocuiţi. 

(5) Ca invitaţi, la ședinţele Consiliului Director pot participa cu invitaţie şi fără drept de vot, membrii federaţiei şi 

alti specialişti ce sprijină sau au legatură directă cu activitatea federaţiei şi/sau au făcut o cerere scrisă, în acest sens 

şi a fost aprobată ca atare de către Comitetul Executiv. 

Art.40. În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

1. Este structura administrativă a federaţiei care asigură, între întâlnirile Adunării generale anuale,  implementarea, 

coordonarea şi defaşurarea activităţiilor din programul de calendar intern şi internaţional prin membrii săi şi 

organele proprii alese o dată la 4 ani, de către Adunarea Generală de alegeri; 
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2. Acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale, pentru asigurarea şi respectarea, de către toţi 

membrii federaţiei a statutului şi regulamentelor federaţiei, normelor, procedurilor şi standardelor proprii şi a 

cadrului legal de manifestare sportivă;  

3. Prezintă prin membrii săi Adunării generale rapoarte de activitate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, 

bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, calendarul competițional intern şi internaţional, 

rezultatul acțiunilor, proiectelor,  programelor federației, etc.; 

4. Încheie acte juridice în numele și pe seama federației, prin secretarul general, secretarul general adjunct, 

președinte sau împuternicit de acesta; 

5. Aprobă la propunerea președintelui organigrama și politica de personal a federației, s.a.; 

6. Prin membrii săi elaborează/modifică/completează regulamentul de ordine interioară, alte acte de interes 

pentru federație; 

7. Elaborează şi propune spre aprobare, Adunării Generale, strategia generală, sistemul de norme, cerinţe, 

baremuri şi audit, specifice;  

8. Avizează, afilierea federaţiei la forurile internaţionale, cu avizul MTS/COSR;  

9. Avizează, în colaborare cu comisiile/departamentele/colegiile federale, competiţiile de nivel zonal, naţional şi 

internaţional; 

10. Avizează componenţa loturilor naţionale şi olimpice, numeşte specialişti colectivelor tehnice, aprobă planurile 

de pregatire în baza cărora se desfăşoară activitatea acestora conform propunerilor făcute de Comitetul Executiv;  

11. Avizează componenţa delegaţiilor care urmează să participe la competiţiile internaţionale, regionale, 

continentale, mondiale si Jocurile Olimpice; 

12. Avizează regulamentele competiţiilor interne şi programul acestora;  

13. Avizează transferurile membrilor la propunerea Comisiei tehnice, 

14. Propune Adunării Generale normele de clasificare pe ramură de sport şi acordă, în baza acestora, titlurile şi 

categoria de clasificare sportivă; 

15. Aprobă cu avizul provizoriu al Comitetului Executiv afilierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi a 

municipiului Bucureşti precum și afilierea secţiilor de Taekwondo WT, din cadrul cluburilor sportive, la federaţie; 

17. Avizează componenţele colegiilor/comisiilor/departamentelor/ centrelor federaţiei, are autoritate auditarea si 

evaluarea acestor structuri interne; 

18. Avizează premierea sportivilor şi tehnicienilor pentru performanţe deosebite, realizate pe plan naţional și 

internaţional; 

19. Avizează contractele pentru sportivii, instructori şi antrenorii legitimaţi la federaţie, ce urmează să presteze în 

aria disciplinei sportive Taekwondo WT, în ţara şi străinătate; 

20. Avizează mandatul reprezentanţilor federaţiei în vederea participării la reuniunile forurilor sportive 

internaţionale; 

21. Avizează activitatea desfaşurată şi rezultatele  obţinute de delegaţiile care au reprezentat federaţia la  

acţiunile  internaţionale, pe baza  rapoartelor prezentate, propune măsuri, sancţiuni şi recompense. 
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22. Organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii colegiilor şi comisiilor naţionale, precum şi a 

cluburilor sportive, asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, afiliate, poate propune clasificari, premieri 

sau sancţiuni, după caz. 

23. Aprobă lista arbitrilor propuşi de către Colegiul Arbitrilor, la nivel naţional şi a candidaturilor pentru arbitri 

internaţionali; 

24. Aprobă, acordarea titlurilor de membri de onoare; 

25. Avizează ordinea de zi ş i materialele ce se prezintă în Adunarea Generală a federaţiei; 

26. Avizează cererile de înscriere şi rezultatele obţinute cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice de nivel 

naţional, precum: licenţiere, certificare, omologare, clasificare, avansare profesională; 

27. Are autoritatea de a se sesiza din oficiu pentru orice situaţie prevăzută la Art. 83,84,85, din prezentul Statut, 

drept urmare are competenţa să propună sancţiuni cu caracter provizoriu asigurator pentru toate categoriile de 

membri (aceste sancţiuni au caracter provizoriu numai în vederea asigurării bunului mers al activităţii federaţiei, a 

diminuări efectelor unui prejudiciu sau a unui potenţial pericol fizic, moral, material, colectiv sau individual, altele); 

28. Dacă membrii federaţiei  prin atitudinea si acţiunile lor se sustrag de la obligaţiile ce le revin prin prevederile 

prezentului statut si regulamentul federaţiei si sau persistă in acest comportament ce a condus la decizia de 

sancţionare, Consiliul Director poate decide prelungirea sancţiuni pană la data in care partea culpabila va intra in 

cadrul statutar si regulamentar corespunzător cerinţelor si măsurilor stabilite. 

29. Propune si ratifică sancțiuni  și recompense pentru toate categoriile de membri. 

Art.41. COMITETUL EXECUTIV  

(1.) Pentru soluţionarea aspectelor sportive şi administrative între întâlnirile Adunării generale anuale şi şedintele 

Consiliului Director, se va constitui Comitetul Executiv, format din 3 membri, acest organ intern de conducere are 

competenţe şi autoritate executiva.  

(2.) Comitetul Executiv va fi format din preşedintele federaţiei, secretarul general şi directorul Colegiului 

Antrenori-Instructorilor-Sportivilor, aceştia vor conduce activitatea federaţiei între şedinţele de Consiliu Director şi  

are urmatoarele atribuţii: 

a) în vederea soluţionării tuturor problemelor  curente emite  ordine,  decizii, hotărâri  şi note scrise cu  caracter 

executiv, asigurând prin acestea actul de conducere şi administrare al federaţiei, iar actele emise sunt opozabile 

tuturor categoriilor de membri şi tertilor persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate; 

b) ordinele, deciziile şi hotărârile emise trebuie să circumscrie cadrului dat de prezentul Statut şi Regulamentul 

de Ordine Interioară; 

c) hotărârile, actele emise şi acţiunile întreprinse de către Comitetul Executiv, vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului 

Director cu ocazia şedinţelor şi prezentate spre ratificare Adunarii generale ordinare. 

d) propune și ratifică sancțiuni și recompense pentru toate categoriile de membri. 

e) are autoritatea de a se sesiza din oficiu pentru orice situaţie prevăzută la Art. 83,84,85, din prezentul Statut, 

drept urmare are competenţa să propună sancţiuni cu caracter provizoriu asigurator pentru toate categoriile de 

membri (aceste sancţiuni au caracter provizoriu numai în vederea asigurării bunului mers al activităţii federaţiei, a 

diminuări efectelor unui prejudiciu sau a unui potenţial pericol fizic, moral, material, colectiv sau individual, altele); 
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f) are competenţă executivă în orice aspect privind activitatea sportivă si administrativă, de Taekwondo WT 

desfăsurată în România și de reprezentare în străinătate. 

g) ședinţele Comitetului Executiv pot fi organizate în format fizic și online. 

CAPITOLUL VI. FUNCŢllLE DE CONDUCERE 

Art.42. (1.) Preşedintele Federaţiei Române de Taekwondo WT este persoana oficială şi autorizată privitor la 

reprezentarea Federaţiei Române de Taekwondo WT; 

(2.) Preşedintele federaţiei este ales, de către Adunarea  Generală, pe o perioadă de 4 ani şi asigură conducerea 

federației până la data organizării următoarei Adunării generale de alegeri; 

(3.) Preşedintele federaţie poate fi reales; 

Art.43. Preşedintele Federaţiei Române de Taekwondo WT are următoarele atribuții: 

a) Prezidează Adunările Generale ale federației; 

b) Conduce şi coordonează activitatea organelor de conducere şi deasemenea activitatea tehnico-metodică a 

federaţiei; 

c) Reprezintă federaţia în relaţiile cu autorităţile publice locale şi internaţionale, cu organizaţiile omoloage din alte 

ţări, cu forurile internaţionale de profil ce guvernează activitatea de Taekwondo WT, cu persoanele fizice şi juridice 

române şi străine; 

d) Stabileşte, împreună cu secretarul general, data, ordinea de zi şi materialele ce se prezintă în sedinţele 

Comitetului Executiv, Consiliului Director şi în Adunarea Generală; 

e) Primeşte şi semnează/avizează corespondenţa oficială a federaţiei şi Autorizaţiile de deplasare în străinătate a 

tuturor membrilor federaţiei; 

f) Urmareşte îndeplinirea planului de muncă al angajaţiilor şi hotarârile Comitetului Executiv, Consiliului Director; 

g) Poate emite ordine, hotărâri, decizii şi note scrise în interes general, acte ce au un  caracter executiv; 

h) Asigură, prin comisiile, colegiile centrale şi departamente, organizarea acţiunilor prevăzute în  calendarul intern 

şi internaţional; 

i) Asigură, împreună cu membrii Comitetului Executiv/Consiliului Director, auditarea şi  îndrumarea muncii 

comisiilor, colegiilor, departamentelor, centrelor şi loturilor naţionale; 

j) Desemnează membrii Comisiei Tehnice,  observatorii federali cu ocazia tuturor activitaţiilor planificate; 

k) Avizează rezultatele finale omologate ale  competiţiilor din calendar, organizează   decernarea premiilor şi/sau 

asigură punerea, după caz, în practică a unor măsuri de interes sau hotararii ale organelor de conducere; 

l) Urmareşte desfaşurarea concursurilor interne, analizează maniera în care se duc la îndeplinire planurile şi 

scopurile propuse, ia act de lipsurile şi deficienţele existente, propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor şi 

regulamentelor pentru actiunile si/sau competiţiile în desfaşurare; 

m) Avizează şi urmareşte apariţia periodică a materialelor cu caracter tehnico-metodic; 

n) Colaborează cu Secretarul general, la propunerea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fiecare acţiune 

programată; 
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o) Poate participa la toate competiţiile de Taekwondo WT, interne şi internaţionale; 

p) Elaborează calendarul anual competiţional, protocoalele, regulamentele şi programele competiţiilor organizate 

de federaţie şi le supune spre avizare după caz Comitetului Executiv şi/sau Consiliului Director, asigură pregătirea, 

organizarea şi controlul acestora; 

r) Primeşte cererile de transfer şi transmite acestea spre analiză şi soluţionare  Comisiei Tehnice, evaluează  după 

caz aceste cereri în cadrul Comitetului Executiv, transmite soluţia spre aprobare  Consiliului Director, urmând ca 

evidenţa transferurilor să fie ţinută prin Comisia de Promovare şi Dezvoltare Programe Social si Voluntariat şi 

menţionată în Ranking naţional (format electronic); 

s) Avizează/aprobă şi/sau poate face propuneri pentru acordarea de ordine, merite, competente  Kup-Dan sau 

clasificarii pentru sportivi, antrenori, instructori, arbitri sau membrii de onoare; 

t) Consultă împreună cu membrii Comitetului Executiv, reprezentanţii structurilor sportive afiliate, comisiilor, 

colegiilor, departamentelor, centrelor cu privire la competiţii, cantonamente, stagii de pregatire interne şi 

internaţionale, bugetul federaţiei, componenţa loturilor şi a tehnicienilor, a planurilor de pregatire, la alte aspecte 

de interes specific  şi avizează propunerile oportune, necesare şi legale ce circumscriu Strategiei federaţiei, pe care 

le supune aprobării Consiliului Director; 

u) propune spre aprobare Comitetului Executiv componenţa  nominală a delegaţiilor reprezentative la acţiunile 

internaţionale, asigură primirea sportivilor, antrenorilor,  tehnicienilor  străini, cu ocazia acţiunilor comune; 

v) are atribuţii depline în orice alte probleme de management al Federaţiei Române de Taekwondo WT ce nu au 

fost prevazute in prezentul statut sau regulament (ROI) şi pot aparea in mandatul sau, cât şi de reprezentare 

administrativă sau sportivă ocazionate prin derularea activitaţii din cadrul programelor şi proiectelor proprii sau 

realizate în parteneriat.  

Art.44. SECRETARUL GENERAL  

(1) Secretarul General al federației asigură îndeplinirea operativă a sarcinilor curente în baza regulamentelor în 

vigoare, informând  în acest sens preşedintele, Comitetul Executiv şi  Consiliul Director; 

(2) Pregateşte ordinea de zi a şedinţelor Comitetului Executiv, Consiliului Director, pe baza planului de muncă şi 

ajută la elaborarea materialelor care urmează a fi prezentate; 

(3) Angajează bugetul federaţiei pentru fiecare acţiune, pe baza calendarului competițional, a planurilor şi 

bugetului, cu respectarea normelor legale în vigoare; 

(4) Este ordonatorul principal de credit şi poate reprezenta federaţia,  cu avizul preşedintelui, în toate aspectele 

privind buna desfăşurare a a programului anual al federaţiei; 

(5) Ţine evidenţa structurilor sportive membre a asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică măsura în 

care acestea isi îndeplinesc obligaţiile de afiliere, face propuneri pentru aprobarea sau respingerea sustinerii lor;   

(6) Ţine evidenţa rezultatelor competiţiilor naţionale şi a campionatelor naţionale, pe categorii de vârstă,  greutate 

şi sex; 

(7) Se ingrijeşte de apariţia Anuarului Federaţiei Române de Taekwondo WT, la sfarşitul fiecarui an şi de 

difuzarea lui; 

(8) Solicită unitaţilor sportive date statistice necesare întocmirii Anuarului Federaţiei Române de Taekwondo WT, 

date pe care acestea  sunt obligate să i le furnizeze;   
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(9) Răspunde de problemele economico-financiare şi de secretariat la acţiunile interne şi internaţionale; 

(10) Împreună cu membrii Comitetului Executiv, organizează şi conduce activitatea federaţiei, în scopul aplicării 

hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, a prevederilor, programelor şi planurilor de activitate 

aprobate; 

(11) Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Director, propuneri referitoare la domeniul economico-

financiar, respectiv: 

(a) Elaborează şi propune previziunea economico-financiară a calendarului sportiv intern şi internaţional; 

(b) Elaborează şi propune valoarea indemnizaţiilor şi alte recompense pentru sportivi, specialişti sau colaboratori; 

(c) Organizează şi conduce activitatea personalului salariat, din subordine, in colaborare cu presedintele; 

(d) Reprezintă federaţia în raporturile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu persoane fizice sau juridice 

române sau străine, în domeniul economico-financiar; 

(e) Elaborează, angajează şi semnează documentele specifice atribuţiilor, în baza planurilor de activitate, a 

condiţiilor specifice contractate pentru finanţarea activităţii proprii a federaţiei.   

(f) Monitorizează şi propune măsuri privind rentabilitatea financiară a tuturor acţiunilor din programul anual al 

federaţiei.  

(g) Poate desfăşura orice alte activităţi în interesul general al federaţiei.  

Art.45. CENZORUL 

(1) Controlul economico-financiar intern al federaţiei este asigurat de către un cenzor,  ales de către Comitetul 

Executiv din tabloul experţiilor şi auditorilor contabili; 

(2) Cenzorul are următoarele atribuţii: 

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al federaţiei;  

b) Întocmeşte rapoarte privind rezultatele situaţia financiară și de patrimoniu a federaţiei, a execuţiei bugetare 

anuale și le prezintă presedintelui, Secretarului general, Comitetului Executiv, Consiliului Director, Adunării Generale; 

c) Participă si prezinta raportul de audit in cadrul ședințelor Consiliului director/Adunarea Generala; 

d) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege. 

 

CAPITOLUL VII. Colegii, Comisii, Centrele şi Departamentele naţionale ale Federației Române de Taekwondo WT: 

Art.46. (1) În cadrul federaţiei funcţionează urmatoarele colegii,  comisii, centre și departamente:  

1.Colegiul Naţional al Arbitrilor, Tehnic IT;  

2.Colegiul Centurilor Negre, Evaluare, Omologare KUP-DAN; 

3.Colegiul Național al Antrenorilor, Instructorilor, Sportivilor; 

4.Departamentul Naţional Scolar, Universitar, Militar; 

5.Departamentul Evidenţa RANKING Legitimare, Licentiere și GAL/GOL, Control; 
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6.Departamentul Naţional de P romovare-Dezvoltare, Programe, Acţiuni Sociale,Voluntariat; 

7.Centrul Naţional pentru Formare Cercetare Documentare Certificare/Omologare și Pregătire Continuă; 

8. alte Comisii și structure interne, cu caracter temporar și/sau permanent, după caz. 

(2) Atribuții  pentru  care raspund: 

a) Se reunesc în ședinte, semestrial sau de câte ori este  nevoie, iar  hotărârile se  iau  prin  vot  deschis cu 

majoritate simplă a membrilor  prezenți.  

b) Hotărârile Colegiilor, Comisiilor, Departamentelor și Centrelor (naționale) pot fi contestate de catre Comitetul 

Executiv, la Comisia Tehnică a Federației. 

c) Secretarii Colegiilor, Comisiilor, Departamentelor și Centrelor (naționale) întocmesc procese-verbale ale 

sedințelor, care se pastrează într-un registru special, fiind semnate de  director și de ceilalți membri. 

(3) Nu pot face parte din Colegiile, Comisiile, Centrele și Departamentele naționale decât membri ai federației. 

Art.47. COMISIA DE DISCIPLINA 

Structura și atribuțiile:  

a) comisia de disciplină este formată din 3 persoane, aleși din rândul  membrilor federaţiei cu atribuţii în 

organigram federaţiei, ce își desfașoară activitatea cu drepturi depline, membrii Comisie de disciplină vor fi 

nominalizaţi de Comitetul Executiv sau în situaţia unui conflict de interese, vor fi aleși prin tragere la sorţi de către 

membrii Comitetului Executiv,  

b) comisia de disciplină poate fi convocată ori de câte ori o situaţie o impune, prin solicitarea președintelui, 

secretarului general, a Comitetului Executiv sau a membrilor Consiliului Director,  

c) din Comisia de Disciplină nu pot  face parte reprezentanții clubului și/sau a organelor federației  care au cerut 

/propus sancțiunea, fac obiectul unei sesizări, se află în raporturi dovedite de conflict de interes sau se află în 

executarea unei sancțiuni disciplinare dispuse de către federație.; 

d) Comisia de Disciplină primește sesizări și inițiază acțiuni specifice, deliberează în consecință, comunică oficial 

Comitetului Executiv decizia comisie, urmând a se proceda în consecință; 

e) are competență de verificare și control, de a convoca părțile la audieri și consultări, urmând a formula note scrise 

cu fiecare ocazie, aceste note vor fi semnate de către toți membrii comisiei și vor fi însoțite de un raport final;  

f) comisia de disciplină va decide asupra modalităţilor de rezolvare a cazurilor; 

(g) comisia de disciplină poate hotărî aplicarea oricărei sancțiuni prevăzute în prezentul statut; 

h) în urma evaluării aspectelor sesizate obiect al cercetării disciplinare, comisia are autoritatea internă de a face 

propuneri, Comitetului Executiv / Consiliului Director / Adunării generale, privind sancționarea tuturor categoriilor 

de membri ce au fost  implicați direct sau au fost dovedit complici sau tăinuitori sau au instigat la comiterea unor 

abateri de la statutul federației, regulamentul (ROI) al federației, etica sportivă, toleranța și fair-play, codul doping, 

rasism, difuzarea de informații false/defăimatoare privind membrii federației sau alte fapte incriminate de lege; 

i) decizile comisiei de disciplină se iau prin vot deschis în prezența tuturor membrilor, cu un rezultat de majoritate 

simplă; 
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j) deciziile Comisiei de Disciplină sunt executorii cu data pronunțării lor și pot fi atacate la Comisia de Apel, fără a se 

fi suspendat efectul acestor decizii, inaintea datei pronunțării hotărârii Comisiei de apel și/sau a ratificării hotărârii 

de către Adunarea generală a federației.  

Art.48. COMISIA DE APEL 

(1) Structură și atribuții ale Comisiei de Apel: 

(a) Comisia de apel este constituită din minim 3 membri și poate fi convocată de președintele federației la cererea 

organelor de conducere sau a membrilor federației împotriva deciziilor pronunțate de Comisia de Disciplină, 

Comitetul Executiv, Consiliul Director, departamentele, colegiile și comisiile naționale ale federației și ale 

structurilor sportive membre. 

(b) Unul dintre membri trebuie să fie consilier juridic/avocat angajat de  federație, iar ceilalţi doi membri sunt 

numiţi de către Comitetul Executiv/Consiliul Director, ad-hoc, în funcţie de specificul apelului și disponibilitatea 

celor numiţi.  

(c) primește cererea de apel și inițiază acțiuni specifice de evaluare privind temeinicia cereri de apel și a termenului 

in care a fost depusă cererea față de data aducerii la cunostință a deciziei ce face obiectul apelului, deliberează în 

consecință hotarând numai în baza unor probe materiale video, audio, înscrisuri originale, copy și/sau mărturi 

existente în dosarul cauzei supuse apelului, hotărârea se comunică oficial Comitetului Executiv;  

(d) comisia de apel are competență de verificare și control, de a convoca părțile la audieri și consultări, situație în 

care părțile sunt obligate  să se prezinte, în cazul în care oricare parte refuză să se prezinte, va aprecia acesta că 

lipsa de interes a părții absente, persoana convocată nu poate fi substituită de un reprezentant;  

(e) cu ocazia fiecărei sesiuni de lucrări ale comisiei se vor  formula note scrise, aceste note vor fi semnate de către 

toți membrii comisiei urmând ca aceste note să devină  parte integrantă a procesului de auditare a procedurii de 

apel,  

(f) comisia de apel va decide asupra modalităţilor de rezolvare a apelurilor. 

(g) comisia de apel poate hotărî aplicarea oricărei sancțiuni prevăzute în prezentul statut; 

(h) comisia de apel este statutar întrunită numai dacă sunt prezenți toți cei 3 membri, iar hotărârile sale se iau prin 

vot deschis, în prezența tuturor membrilor, cu un rezultat de majoritate simplă; 

(i) termenul în care se poate formula cererea de apel este de 15 zile, de la data la care au fost comunicate deciziile 

disciplinare pronunțate de către Comisia de Disciplină, Comitetul Executiv, Consiliul Director și ale structurilor 

sportive membre afiliate, după caz. 

(j) din Comisia de apel nu poate  face parte reprezentanții clubului și/sau a organelor federației  care au cerut/ 

propus sancțiunea, fac obiectul acesteia, se află în raporturi dovedite de conflict de interes sau se află în 

executarea unei sancțiuni disciplinare dispuse de către federație. 

(k) în situaţia în care unul dintre membrii Comisiei se află în incompatibilitate și / sau se retrage, sau a intervenit 

decesul unui membru al Comisiei, structura Comisei de Apel va fi completată cu o persoană propusă de către 

Comitetul Executiv/Consiliul Director. 

(l) comisia de apel hotărește cu privire la apelurile introduse de membrii federaţiei, împotriva hotărârilor 

disciplinare pronunțate de catre Comisia de Disciplină, Comitetul Executiv, Consiliul Director și ale structurilor 

sportive membre, după caz;  
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(m) hotărârile comisiei Comisiei de Apel pot fi revocate de Consiliul Director, numai în baza unor noi probe, ce pot 

conduce obiectiv la exonerarea celor sancţionați sau la o stare agravantă ce impune noi masuri, în acest caz 

hotărârea Consiliului Director fiind definitivă; 

n) hotărârile Comisiei de Apel sunt executorii și definitive la nivel sportiv, acestea se comunică de către 

secretariatul federației părților interesate în termen de 5 zile, de la data  la care au fost aduse la cunostința 

Comitetul Executiv si ulterior aprobate de către Consiliului Director.  

Art.49. Activitatea Paralimpica 

(1) în cadrul federației funcționeaza Comisia Programului Paralimpic Național. 

(2) caracterul sensibil și vulnerabilitatea emoțională a celor implicați sportivi, instructori, antrenori, alte categorii de 

personal, necesită standarde și competențe specializate, astfel că, obținerea calității de membru, evaluarea  Kup-

Dan,  licențierea, organizarea planurilor și programelor de pregătire, planificarea, organizarea și auditarea activității 

lor competiționale vor urmării linia metodică și referințele internaționale, însă  față de care federația își va păstra 

autonomia și astfel va trata fiecare situație într-un mod particular, prioritate având opinia medicală. 

Art.50. Asociațiile județene de Taekwondo WT și a Municipiului București 

(1.) În plan teritorial, se pot constitui asociațiile județene și  a Municipiului București, pe ramură de sport. 

(2) Asociațiile județene de Taekwondo WT și a Municipiului București pe ramură de sport, sunt persoane juridice de 

drept privat și sunt constituite din asociațiile/ cluburile sportive afiliate la Federația Română de Taekwondo WT. 

(3) La nivelul unui județean, respectiv a Municipiului București, se poate constitui o singură asociație județeană de 

Taekwondo WT, astfel ca și federația va recunoaște și afilia o singură organizație județeană din fiecare județ. 

CAPITOLUL VIII.  - RECOMPENSE ȘI MĂSURI DISCIPLINARE 

Art.51. Recompense 

Pentru rezultate deosebite obținute în competițiile interne și internaționale, precum și pentru recunoașterea 

contribuției la dezvoltarea administrativ teritorială, tehnico-metodică și/sau științifică prin contribuție personală 

sau asociată, publicarea unor cărți sau participarea la derularea unor proiecte internaționale în cadrul disciplinei 

sportive olimpice Taekwondo WT, federația poate acorda următoarele  recompense: 

- Titlul de membru de onoare al federației;  

- Titluri, distincții, merite, ordine; 

- Prime și premieri, ce pot avea un caracter financiar și/sau material; 

- Promovarea la un nivel superior al competenței Kup/Dan, clasificari sportive si gradații profesionale de specialitate 

în aria disciplinei sportive Taekwondo WT; 

Art.52. Masuri disciplinare  

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului statut, ale regulamentul federației (ROI), ale regulamentului de 

competiție și sau incalcarea legii, sesizate conducerii federației de catre structurile interne ale federației, din oficiu 

de catre organele de conducere ale federației, de membri federației sau terți, vor  fi analizate de către membrii 

Comitetul Executiv structura ce va dispune masuri asiguratori in consecinta, urmand a sesiza Comisia de Disciplină a 

si ulterior de a solicita avizul consultativ al Consiliului Director. 
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Art.53. Comisia de Disciplină, Comitetul Executiv, Consiliul Director, Adunarea Generala în funcție de gravitatea 

abaterilor, poate dispune masuri principale, complementare si asiguratori, sunt apreciate avand un caracter 

agravant incalcarile prevederilor Art. 83,84,85, din prezentul statut:  

(1) Pentru  membri afiliați ai federației: 

a) avertisment;  

b) mustrare scrisă; 

c) ridicarea temporară a dreptului de organizare sau susținere a evaluarilor de competențe de centura KUP/DAN în 

cadrul clubului/federației sau de organizare a altor activitați conexe si/sau  specifice de Taekwondo WT;  

d) stabilirea unui termen de incercare prin suspendarea dreptului de a participa sau continua participarea in cadrul 

activităților de calendar aflate în desfășurare, suspendarea poate avea un caracter temporar sau permanent din 

activitatea de calendar intern și internațional, termen de încercare poate fi cuprins intr-o perioada de 30 de zile ți 

pana la 360 de zile; 

e) suspendarea calității de membru afiliat;  

f) suspendarea nu poate dura mai mult de data următoarei Adunări Generale, organism ce poate hotăra  ridicarea 

sacțiunii suspendării, prelungirea suspendării sau dispune după caz dezafilierea membrului afiliat, radierea 

legitimării/adeziuni; 

g) dezafilierea membrilor afiliați; 

h) obligația de plata  unor compensati către federației si/sau membrii săi, ce poate reprezenta după caz valoarea 

cheltuielilor ocazionate de o situație dată si/sau daune morale sau interese solicitate părții culpabile, ce se face 

vinovată de crearea unui prejudiciu material, financiar sau moral (cu excepția interesului asupra unei valorii 

cunoscute ocazionată de o situație dată, valoarea oricăror forme de daune morale nu poate depăsi suma de 15.000 

lei (contravaloare a sumei de 5 salarii medii pe economie); 

i) dezafilierea membrului afiliat ca urmare a neachitarii obligatiilor, taxelor si cotizatiilor catre Federatie pentru 

toate categoriile de membrii, pentru o perioada mai mare de 12 de luni, pentru anul fiscal ce urmeaza, conform 

calendarului sportiv 01. IANUARIE – 31. DECEMBRIE; 

j) in situația in care au incetat motivele care au condus la dezafiliere (prin achitarea tuturor obligațiilor financiare 

restante si a unor noi taxe de afiliere),  cei dezafiliați pot apllica pentru o noua calitate de membru afiliat, cu 

respectarea tuturor condițiilor de afiliere; 

Art. 54.(1) Pentru sportivi, instructor, antrenori, arbitri, voluntari alți specialiști și membrii de onoare: 

a) avertisment; 

b) mustrare scrisă; 

c) stabilirea unui termen de încercare prin suspendarea dreptului de a participa sau continua participarea în cadrul 

activităților de calendar aflate în desfășurare, suspendarea poate avea un caracter temporar sau permanent din 

activitatea de calendar intern și internațional, prin stabilirea unui termen de încercare ce poate fi cuprins într-o 

perioada de 30 de zile și pana la 360 de zile; 

d) suspendarea legitimatiei sportive din evidența  federației pentru sportivi, instructori, antrenori, urmare a 

neachitării obligațiilor, taxelor si cotizațiilor catre Federație, pentru o perioada mai mare de 12 de luni, conform 

calendarului sportiv 01. IANUARIE – 31. DECEMBRIE 
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e) în situația în care au încetat motivele care au condus la radierea legitimației (prin achitarea tuturor obligațiilor 

financiare și a noilor taxe și cotizații de legitimare),  cei radiați pot apllica pentru o nouă calitate de membru 

legitimat, cu respectarea tuturor condițiilor de legitimare; 

f) retrogradarea competentei Kup, a clasificarii sportive sau profesionale, temporară sau permanentă, după caz; 

h) obligația de plată a unor compensați către federației și/sau membrii săi, ce poate reprezenta după caz valoarea 

cheltuielilor ocazionate de o situație data și sau daune morale sau interese solicitate parții culpabile, ce se face 

vinovată de crearea unui prejudiciu material, financiar sau moral (cu excepția interesului asupra unei valorii 

cunoscute ocazionată de o situație dată, valoarea oricăror forme de daune morale nu poate depăși suma de 15.000 

lei (contravaloare a sumei de 5 salarii medii pe economie) 

Art.54. Supravegherea și controlul structurilor sportive de Taekwondo WT 

(1) Ministerul Tineretului și Sportului exercită supravegherea și controlul tuturor structurilor sportive de 

Taekwondo WT, potrivit prevederilor Legii 69/2000 și regulamentului de aplicare a acesteia. 

(2) Prin prezentul Statut, Regulament, norme, proceduri, standard  propriu și cadru general internațional privind 

notorietatea, recunoasterea olimpică, modul elaborat prin care se manifestă interesul membriilor pentru 

practicarea acestui sport  pe plan mondial, se stabilesc și se deleagă competențele federației naționale privind 

autoritatea de supraveghere și control exercitată prin mijloacele proprii, autoritatea de elaborare a metodologiei 

de specialitate, de selecție, inițiere, pregătire, specializare și omologare a competențelor proprii  tehnico-metodice 

pentru toate categoriile de sportivi, specialiști si terți, de procedurare a calității de membru.  

(3) Federația iși va exercita atribuțiile de supraveghere și control  independent, nonguvernamental și apolitic prin 

mijloace proprii și parteneriate privitor la organizarea și desfășurare activității proprii și a membrilor, de 

procedurare, monitorizare, auditare, evaluare, cercetare, omologare, certificare în aria disciplinei sportive olimpice 

Taekwondo WT. 

(4) Totodata, pentru asigurarea supravegherii și controlului prin acordarea utilitații publice se atribuie  cu drepturi 

depline Federatiei Române de Taekwondo WT, calitate de unică organizație recunoscută și acreditată ce are 

atribuții de reprezentare a României pentru ramura de sport TAEKWONDO WT, prin acesta elaborează criterii, 

norme și bareme privind selecția sportivilor pentru loturile naționale și olimpice, nominalizează specialiști ce vor 

lucra cu acești sportivi (instructori, antrenori, preparatori, medici,  nutritioniști, alti specialiști). 

(5) Astfel, in concordanta cu Art.54. Pct. 1,2,3,4, membrii înteleg importanța atribuțiilor ce revin  federației 

naționale pentru asigurarea supravegherii și controlului, aspect la care achiesează și față de care se angajează că le 

vor respecta așa cum sunt precizate in prezentul statut, în regulamentul de ordine interioara, norme, proceduri, 

standarde interne și internaționale și alte acte interne ce vor fi emise.  

  

CAPITOLUL IX. SURSE DE FINANȚARE ȘI CHELTUIELI ALE  FEDERAȚIEI 

Art.55. Patrimoniul social al federației se completează cu venituri din contribuțiile membrilor, cotizațiile și taxele de 

înscriere ale membrilor susținători, sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenții donațiii, legate, dividende 

și alte contribuții în bani și /sau în natură, de la persoane fizice și juridice, în conformitate cu prevederile legii. 

Art.56.(1) Sursele de finanțare ale Federației Române de Taekwondo WT  provin din: 

a) Aportul membrilor; 

b) Prin repartizarea unor sume de la bugetul public sau local ce sunt destinate pentru activitate; 
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c) Subvenții acordate prin calitatea de utilitate publică și venituri  proprii; 

d) Cota parte din încasări de la manifestări sportive organizate de Federație; 

e) Taxe, vize, licențe, evaluări sau alte cotizații ale membrilor; 

f) Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 

g) Vânzarea unor materiale de prezentare, promoționale, echipamente; 

h) Drepturi de autor, de marca, de reclamă și  publicitate; 

i) Donații, sponsorizări și contribuții  în bani sau în natură, de la persoane fizice sau juridice din țară sau 

străinatate; 

j) Cota parte din sumele rezultate prin procedura de transfer în țară si străinătate ale sportivilor și tehnicienilor 

români;  

k) Alte venituri obținute în condițiile legii . 

(2) Folosirea mijloacelor și a fondurilor se vor face in vederea realizarii planurilor aprobate prin hotărârile Adunării 

generale, a Consiliului Director, a Comitetului Executiv, a președintelui și secretarului general, cu respectarea 

legislației și a normelor financiare.  

(3) Federația poate înființa societăți comerciale, în condițiile legii, poate încheia acte de asociere și parteneriat. 

(4) Dividentele obținute din activitatea acestor societați comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se 

vor folosi la susținerea și dezvoltarea activitățiilor specifice ale federației.  

(5) Federația poate desfășura orice alte activități economice directe sau în parteneriat și/sau asociere, dacă acestea 

au caracter accesoriu sau sunt în strânsă legătură cu scopul ei principal. 

(6) Federația înțelege să își asume asa cum au fost și vor fi  incheiate toate actele și acțiunile administrativ 

financiare rezultate ca urmare a înțelegerilor sale cu terți persoane fizice și juridice, cu scopul desfășurării unor 

activități economice directe, in parteneriat și/sau asociere. 

Art.57. (1) Principala natura de cheltuieli a federației: 

a) Salarii și alte drepturi; 

b) indemnizații, prime și premii ale sportivilor, tehnicienilor, alți specialisti; 

c) procurări de servicii, de materiale si echipamente sportive; 

d) chirii, dobânzi, taxe și comisioane bancare, onorari, taxe de timbru, expertize; 

e) cheltuieli de cazare, masă și transport; 

f) apă, canal, salubritate; 

g) energie electrică, termică și gaze naturale, alte utilități; 

h) rechizite, imprimate, calculatoare, server, software și alte articole IT și de birotică; 

i)  îndeplinirea unor obligații rezultate din asocierii sau parteneriate; 

J) finanțarea unor programe și proiecte pe termen scurt, mediu și lung; 



28 

 

k) orice alte cheltuieli în vederea atingerii scopului și obiectivelor federației. 

(2) Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale sportivilor și personalului administrativ se stabilesc în limitele 

statului de funcțiuni și ale previziuni de venituri și cheltuieli pe ambele capitole buget public și venituri proprii. 

(3) Cheltuielile se efectuează potrivit planului de buget pentru de venituri și cheltuieli, a unor situații ocazionale și 

nevoi neprevăzute în scopul realizării obiectivelor generale proprii, se evidențiează de personalul cu atribuții în 

domeniu din cadrul federației. 

(4) Organele de conducere pot  dispune încasarea și plata conform prevederilor  din prezentul statut și/sau alte 

categorii de cheltuieli în interesul federației, acestea încasări și plăți pot fi directe sau accesorii și avean un caracter 

anual și/sau multianual. 

Art.58. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se incheie la 31 decembrie ale fiecărui an. 

CAPITOUL X. - DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA 

Art.59. ( 1 )  Federația Română de Taekwondo WT se poate dizolva în urmatoarele situații:  

1. De drept, prin: 

a) la împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 

b) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită și dacă, în termen de 12 luni de la constatarea 

unui astfel de fapt, nu se produce nicio schimbare a situației; 

c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul 

federației,  dacă această  situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit  statutului, cele două 

organe de conducere trebuiau să fie constituite; 

d) reducerea numarului de asociații sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat  timp de 12 

luni. 

2. Prin hotărâre judecatorească, la cererea oricarei persoane interesate, atunci când: 

a) realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice; 

b) urmărește un alt scop decât cel pentru care a fost constituită; 

c) a devenit insolvabilă; 

3. Prin hotărârea Adunării Generale. 

Art.60. (1) In  cazul  dizolvării federației, lichidatorii se numesc de o instanță judecatorească sau de Adunarea  

Generală, dupa caz.  

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează. 

(3) Lichidatorii, la intrarea în funcție efectuează  inventarul și încheie bilanțul contabil care trebuie să constate 

situația exactă a activului și pasivului. 

(4) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale federației și să țină un 

registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora. 

(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/ comisiei de cenzori a federației.  
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Art.61. (1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească 

creditorii,  iar  dacă numerarul nu este suficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea 

prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile. 

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de rezolvare. 

Art.62. (1) În cazul dizolvării federației, bunurile rămase pot fi transmise către persoane juridice de drept privat 

sau de drept public cu scop identic sau asemanător, conform  procedurii prevăzute de lege: 

(2) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii  nu au reușit să transmită bunurile în 

condițiile aliniatelor precedente, ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic 

sau asemanător. 

(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a 

stabilit o dată ulterioară. 

(4) În cazul dizolvării federației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. 

Art.63. (1) Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui 

termen de 6 luni de la publicarea  dizolvării federației. 

(2) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca, în termen de două luni, să depună bilanțul contabil, 

registru jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de  lichidare la Registrul federațiilor al judecătoriei în a 

cărei circumscripție teritorială își are sediul federația, să îndeplinească procedurile  de publicare și radiere din 

acest registru. 

Art.64. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea  bilanțului  nu se înregistrează   nicio  contestație, 

bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea  judecătoriei, vor remite, celor  în  drept, 

bunurile și sumele rămase de la lichidare,  împreună cu toate registrele și actele federației și ale lichidării, după 

aceasta fiind considerați  descărcați de obligațiile asumate. 

Art.65. (1.) Federația  încetează a funcționa la data radierii din Registrul  federațiilor. 

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de 

obligațiile asumate. 

CAPITOLUL XI. PREVENIREA SI COMBATEREA DOPING-ULUI 

Art.66. Federația Română de Taekwondo WT înțelege  prin doping administrarea pe orice cale a oricărui  gen de 

substanțe (naturale  sau sintetice),  cât și  folosirea  oricărei  metode  interzise care ar putea influența artificial 

pozitiv obținerea de rezultate sau recorduri  in antrenament  și competiții. 

Art.67. Federația, prin specialistii  proprii și invitati, va organiza  cursuri de formare și pregatire continua ce vor 

avea ca scop, instruirea membrii sai cu privire la normele ce reglementează  promovarea, consumul și distribuirea/ 

traficul de substanțe dopante,  precum  și la practicarea  de metode  interzise prin legi și regulamente în 

vigoare. 

Art.68. Membrii federației au obligația  morală  și profesională  de a-și insuși cu temeinicie informațiile publicate 

de instituțiile specializate cu privire la substanțele interzise, a consumului de orice fel și  de a disemina  aceste  

date în cadrul profesional si social. 

Art.69.  Federația va aproba distribuirea și consumul de susținatoare de efort si suplimente  de hrană sportivilor 

numai dacă acestea au fost  in  prealabil  avizate  favorabil de către un medic de specialitate și/sau dețin certificări 

care să elimine fără dubiu orice posibilitate  ca acestea să conțină vreuna dintre substanțele  interzise. 
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Art.70. Orice distribuire  sau consum fără acest aviz duce la sancționarea  directa a celor în cauza. 

 

CAP. XII. PROMOVAREA TOLERANTEI SI FAIR-PLAY-ULUI PRIN SPORT 

Art.71. Federația Română de Taekwondo WT acționează pentru promovarea si cultivarea imaginii sportului ca 

model educațional în spiritul fair-play-ului și toleranței manifestate în toate domeniile vieții sociale. 

Art.72. (1) Practicanții de Taekwondo WT, au  obligația de a păstra și promova in orice imprejurari valorile etice și 

ale principiilor  fundamentale ale olimpismului în toate împrejurarile, atât în propriile rânduri, cât și în rândul 

iubitorilor și susținătorilor disciplinei sportive Taekwondo WT și ai sportului în general.  

(2) In acest sens, se va căuta intensificarea activităților de informare publică, de prevenire și combatere a faptelor 

care contravin spiritului de sportivitate, scopul vădit al tuturor acestor acțiuni fiind acela de combatere a violenței, 

rasismului, discriminării, corupției și dopajului in sport. 

Art.73.  Practicanții de Taekwondo WT,  sportivi, antrenori, instructori, etc. și cluburile de Taekwondo  WT  afiliate 

la federație, în cadrul  cărora  acestia își desfasoara activitatea, au obligația să asigure un cadru adecvat de 

organizare și desfăsurare a activităților sportive specifice și a procesului de pregătire a competițiilor, pentru 

valorificarea rolului educativ și popularizarea disciplinei sportive practicate. 

Art.74. (1) Practicanții de Taekwondo WT,  sportivi, antrenorii, instructorii și în mod special reprezentanții legali 

și structurilor sportive afiliate la Federația Română de Taekwondo WT, în cadrul  cărora  se desfăsoara activitatea 

specifică de Taekwondo WT, au obligația să asigure un cadru adecvat moral, igienic și sigur pentru organizare și 

desfăsurare a activitaților sportive specifice procesului de pregatire și competiție.  

(2) Structurile sportive sunt obligate ca, prin mijloace proprii și atrase, să consolideze  rolul educativ și să găsească 

soluții de popolarizare a disciplinei sportive practicate în scopul creerii unui curent de opinie favorabil practicării și 

participării la activitățile sportive pe ramura de sport Taekwondo WT. 

(3) Cluburile au obligația sa manifeste toleranța și să își ghideze activitatea prin întărirea valențelor tradiționale ale 

sportului, de respect reciproc și sportivitate, prin jocul de placere, în antrenament sau competiție.  

(4) Structurile sportive au obligația ca, prin mijloace proprii, să acționeze pentru întărirea respectului pentru toți 

membrii societății și să respingă orice formă de violență sau discriminare pe criterii de limbă, rasă, sau convingerii 

religioase.  

(5) Cluburile prin membrii și au obligația să manifeste permanent o înaltă stare concurențială și să își ghideze 

activitatea prin întărirea valorilor tradiționale ale sportului, bazat pe respect reciproc al identității structurii sportive 

și sportivității, obiectivul  constant find acela de a întreține un climat valoros  etic, moral, sportiv și cetățenesc.  De 

aceea, membrilor federației le este interzis să inițieze și să dezvolte orice formă de holding sau cartel sportiv ce ar 

putea dezvolta prin abordări personale și de grup interese ce pot altera regulamentele sportive, vulnerabiliza  

caracterul concurențial, loialitatea față de valorile sportive, de potențializare a partenenței la o echipă și 

identitatea/imaginea acesteia, cu consecințe directe sau indirecte asupra rezultatelor administrative și  sportive, 

alte efecte negative. 

CAPITOLUL XIII. DISPOZITII FINALE 

Art.75. (1) Federația Română de Taekwondo WT are logo, emblemă, steag, banieră, fanion, in-signa și stampilă 

proprie si se identifică prin dreptul conferit de Oficiul de Marci si Inventii OSIM inregistrat sub nr. M201602876, ca 

proprietar al mărcii TAEKWONDO WT în Romania, pentru următoarele clase de produse și/ sau servicii: Cl: Educație, 
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instruire, divertisment, activități sportive și culturale - urmând a fi folosită pe sigiliul său, pe inscripții, titluri de orice 

fel ale acesteia.  

(2) Toate actele tipizate, publicatiile în format fizic și digital, sigla, logo, denumirea, activitatea specifică de 

educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale olimpice și neolimpice, reprezentarea Romaniei pe 

ramură de sport pe plan național și internațional, alte acte materiale specifice și de know-how privind metodologia   

de Taekwondo WT, se află sub incidența dreptului de proprietate intelectuală al Federația Română de Taekwondo 

WT, iar folosirea acestora trebuie facută intodeauna cu acord scris din partea conducerii federației, în caz contrar 

urmând a se acționa în consecință, fără excepție. 

Art.76.  Prevederile prezentului Statut și a Regulamentului de Ordine Interioară ale Federația Română de 

Taekwondo WT sunt opozabile și obligatorii pentru membrii săi și alte  persoane fizice, organizațiile și instituțiile 

constituite în temeiul legii ce intenționează sau desfașoară  activității în arta marțială devenită disciplină  sportivă 

olimpica sub denumirea de Taekwondo  WT.   

Art.77.  Principalul deziderat al acțiunilor colectivelor tehnice sunt, autodepășirea și obținerea victoriei  în numele 

si pentru prestigiul României.  

Art.78.  Federația își propune prin organele de conducere să acționeze și să păstreze un interes permanent pentru 

pregătirea sportivilor, instructorilor, antrenorilor, arbitrilor în vederea creșteri potențialului propriu, cu aspirații 

individuale și colective constante, ce vor avea obiective tangibile in plan național și internațional. 

Art.79. Structurile sportive afiliate au obligația permanentă de a întreține condiții optime pentru selecție pregătire 

și participare la competiții și întreceri pentru toți membrii societații ce aleg să practice disciplina sportivă 

Taekwondo WT, păstrând prin acesta interesul viu al cetățenilor pentru practicarea sportului ca opțiune de 

sanătate, al plăceri de joc, de reprezentare proprie, a familiei, ca liant al stării de comuniune prin practicarea 

virtuțiilor sportului între membrii comunitații, localitații, regiuni și statele lumii. 

Art.80. În situația unor dispute: 

- în cazul structurilor sportive membre ce se afla în  imposibilitate temporară de participare a sportivilor la 

competițiile, stagiile, seminariile, cursurile, exemenele/ evaluările naționale pentru pregătire sau participare la 

concurs, organele de conducere din cadrul federației vor putea decide ca aceștia să poată sau nu sa  participe 

ocazional printr-o aplicație individuală; 

- în cazul transferurilor sportivilor minori se va avea în vedere nevoile specifice, sub autoritatea tutorelui legal, fără 

a exonera pe acesta și/sau tutorele legal de la plata unor eventuale obligații financiare sau eventuale sancțiuni ce 

au fost angajate prin actul de legitimare și/sau contractual în temeiul unui acord de voință proprie cu structura 

sportivă la care este înregistrat; 

- în cazul transferurilor sportivilor seniori (conform criterilor sportive, să aibe implinită vârsta de 16 ani)  se va 

respectă exclusiv procedura din Regulamentul de Ordine Interioara privind transferul sportivilor, iar în situația unor 

controverse primează interesul structurii sportive de la care se transferă sportivul; 

- transferul sportivilor se realizeaza exclusiv cu respectarea prevederilor din prezentul statut coroborate cu 

procedura prevazută prin Regulamentul de Ordine Interioară privind aplicarea grilei de transfer a federației; 

- federația militează permanent pentru un climat organizatoric bazat pe etică, morală și încredere reciprocă, astfel, 

în cazul unor dispute ce pot apărea între membrii federației, primează convenția/ contractul în formă scrisă dintre 

părți ca unică formă a expresiei voinței ce a stat la baza înțelegerii dintre părți, act ce va fi supus avizării conducerii 

federației în calitate de garant și mediator în situația oricaror controverse dintre parți pe linie sportivă și 

administrativa; 
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- hotărârile, deciziile, ordinele emise de către  organele de conducere ale federației și/sau structurilor sportive 

membre  pot fi contestate de membrii federației, doar dacă sunt probat contrare legii și/sau contrare prevederilor 

prezentului statut și numai în termenul de 15 zile de la data comunicarii acestora și numai dacă contestatarul a 

participat la lucrarile Adunării generale anuale, fapt prin care se poate justifica demersul său;  

- membri federației ce lipsesc la lucrările Adunării Generale din orice motiv sau sunt prezenți și își asumă prin vot în 

integralitatea lor discuțiile și hotărârile Adunării generale, înțeleg atribuțiile președintelui, secretarului general, 

Comitetului Executiv, Consiliului Director a celorlalte organisme interne  de a pune în aplicare hotărârile Adunarilor 

generale, drept consecință nu pot contesta ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri; 

- în cazul în care membrii ai federației și sau terți acționează conform prevederilor Art. 80 si Art.84. Pct.(3), (4), 

acțiunea va fi apreciată ca un act formulat cu rea credință bazat pe o emoție negativă interesată, lipsa de încredere 

si loialitate fața de ceilalți membrii ai federației, urmând ca acestă acțiune să fie interpretată precum un act de 

indisciplină, coroborat prevederilor Art. 83,84,85, din prezentul statut. 

Art.81. Conducerea federației trebuie să emane și să susțina idei novatoare capabile să susțină activitatea de 

calendar național si totodată să asigure continuitatea prezenței Romaniei cu demnitatea și onoarea cuvenita în 

arena sportivă internațională; 

Art.82. Comitetul Executiv, Consiliul Director prin Comisiile, Colegile si Departamentele, Centrele federației, vor 

monitoriza și trebuie să ințeleagă din timp elementele de noutate și tendințele tehnico-metodice ce se manifestă în 

planul internațional și să acționeze la timp pentru adaptarea programelor și acțiunilor proprii la noile cerințe. 

Art.83. Membrii afiliați care prejudiciază prin acțiuni de orice natură activitatea olimpică prioritară în cadrul 

federației și/sau denigrează/defăimează personalul și/sau alți membrii ai federației, fără să poată susține prin 

probe concrete un prejudiciu sau un dezacord cu statutul și regulamentul federației, atrag de la sine răspunderea 

administrativă, civilă și/sau penală, după caz, iar  până la soluționarea unor asemenea situații, cei responsabili vor 

fi suspendați/dezafiliați după caz din calitatea deținută in cadrul Federația Română de Taekwondo WT.  

Art.84. (1) În orice situație cunoscută sau adusă la cunostință direct sau indirect, ce se afla în faza asociată intenției 

și/sau se află în desfăsurare sau după consumarea acesteia, în legătura cu disciplina sportivă olimpica TAEKWONDO 

WT, privind cazuri negative fortuite ce sau consumat prin stări fragrante și/sau intemeiat anticipând o viitoare stare 

de pericol, este necesar ca acestea să fie aduse fără întârziere la cunostința conducerii federației prin demers 

oficial, ce este necesar a fi înregistrat imediat și dovedit prin  documente, martori și alte probe.  

(2) Astfel, presedintele / organele de conducere ale federației, vor decide neîntârziat, cu privire la măsurile ce sunt 

necesare și se vor asigura de diseminarea acestora în relația cu cei responsabili și/sau autoritățiile competente 

după caz, asigurând în consecință implementarea imediată a măsurilor asiguratori ce se impun pentru întreținerea 

unui climat sigur privind practicarea disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT.  

(3) Orice acțiune ce poate altera imaginea disciplinei sportive și spiritului olimpic ce guverneaza activitatea de  

Taekwondo WT, imaginea federației sau a membrilor săi, cu excepția faptelor incriminate de lege ce impun o 

acțiune imediată de sesizare a organelor abilitate și a federației, trebuie adusă de îndată la cunostința președintelui 

/ a organelor de conducere ale federației, în caz contrar vom aprecia acesta ezitare ca o prezumata formă de santaj 

complicitate sau corupție, urmând ca toți cei implicați să fie trași la răspundere.  

(4) În cazul în care un demers înregistrat în registrul federației rămane fără un raspuns și nu este rezolvat într-un 

termen rezonabil după ce au fost sesizate organele de conducerea ale federației despre acestă nouă situație, 

persoana fizică sau juridică care a sesizat acea situație este îndreptațită să ceară o audiență/mediere și doar ulterior 

să se adreseze în consecința, altor foruri sau autoritați. Formularea unei sesizari premature către alte foruri sau  

autorități, este considerat un act de indisciplină prin incălcarea prevederilor prezentului statut, cei vinovați urmând 

a fi sanctionați în consecință. 
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Art.85. În situația în care pe teritoriul României sau în afara acestuia,  persoane fizice sau juridice din țară sau 

străinătate prin acțiuni de orice natură prejudiciază  sau denigrează/defăimează România, însemnele naționale, 

cetațeni romani sau adelegațiile sportive formate din acestia și/sau activitatea sportivă specifică Federației Române 

de Taekwondo WT, organele de conducere sunt obligate sa se sesizeze din oficiu și imediat să ia toate măsurile 

legale ce se impun, pentru diminuarea consecințelor și  îndreptarea situației apărute.  

Art.86. Membri ce se afla sub incidența de drept a dezafilierii conform prevederilor din prezentul Statut, ca urmare 

a neachitarii taxelor și cotizațiilor sau a neîdeplinirii/îndeplinirii defectuoase a scopului și obiectului afilierii, pot 

solicita reafilierea după ce au îndreptat situația ce a condus la acesta sancțiune și achitată integral, după caz, 

sumele restante și/sau și-au îndeplinit obligațiile angajate. Acesta procedură se va desfăsura cu respectarea tuturor 

cerințelor/ standardelor / normelor de afiliere. Nu fac obiectul prevederilor prezentului articol, membrii 

suspendați/dezafiliați din motive disciplinare corespondente prevederilor Art.83,84,85, din prezentul statut. 

Art.87. Încetarea definitivă a activității  Federației Române de Taekwondo WT nu se  poate  realiza  decât  prin  

dizolvare acesteia cu acordul majorității membrilor săi, cu drept de vot. 

Art.88. Prevederile  prezentului  statut  se completează după caz în interes general cu dispozițiile legii, ale 

Regulamentului de Ordine Interioara al federației, iar toate problemele, ce au fost și/sau nu au fost menționate în 

acest statut și se dovedesc a fi necesare, oportune și legale  pentru reprezentarea României la cel mai înalt nivel în 

domeniu și obținerii victoriei, pentru desfășurarea programelor anuale cu obiectivul constant al autodepășirii și/sau 

pentru asigurarea unui climat sigur și decent privind practicarea Taekwondo WT, vor fi reglementate între 

Adunările generale prin ordine, decizii, hotărâri ale Președintelui și organelor de conducere Comitet Executiv, 

Consiliului Director, Colegii, Departamente, Comisii și Centrele naționale. 
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