REGULAMENTUL de ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE
al FEDERAŢIEI ROMANE de BOX
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1.
Federaţia Romană de Box, denumită in continuare FR Box, este persoană juridică de drept privat,
de utilitate publică autonomă, neguvernamentală, fără scop lucrativ, care-şi exercită deplina
autoritate in organizarea şi desfăşurarea boxului ca ramură de sport pe teritoriul Romaniei şi in
reprezentarea internaţională.
Articolul 2.
FR Box este o structură de interes naţional, fiind singura federaţie sportivă naţională autorizată prin
lege să organizeze, să coordoneze, să controleze şi să conducă intreaga activitate a boxului, amator
şi profesionist, din Romania, astfel incat să asigure o dezvoltare necontenită a boxului, pe plan
naţional şi international.
Articolul 3.
FR Box este constituită prin asocierea cluburilor sportive, a asociaţiilor judeţene şi a asociaţiei
municipiului Bucureşti de box, care deţin certificate de identitate sportivă şi care-i recunosc statutul
şi regulamentele.
Articolul 4.
In temeiul prevederilor Statutului FR Box, aceasta are dreptul de a-şi elabora propriul regulament
pentru aplicarea şi completarea dispoziţiilor cuprinse in Statutul său, privind modul de desfăşurare a
activităţii pugilistice.
Articolul 5.
5.1 Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al FR Box sunt obligatorii pentru toate
structurile sportive, asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti, afiliate la FR Box, pentru
persoanele cu atribuţii sau funcţii in structurile acesteia, precum şi pentru cele implicate in
promovarea şi dezvoltarea boxului amator şi profesionist.
5.2 Verificarea modului de aplicare şi respectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi
funcţionare al FR Box şi a altor reglementări proprii se exercită de către persoane sau comisii
oficiale cu atribuţiuni in domenii stabilite de Biroul Federal sau de autoritatea publică investită cu
astfel de atribuţiuni.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII FR Box LA NIVEL CENTRAL
Articolul 6.
6.1Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor sale, FR Box indeplineşte atribuţiile prevăzute de
propriul Statut, care se referă in principal la:
6.1.1 elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a boxului amator şi profesionist şi a programelor
de activitate pe termen mediu şi scurt,
6.1.2 organizarea şi desfăşurarea competiţiilor, intocmirea calendarului şi a regulamentelor
diferitelor campionate şi cupe naţionale, alcătuirea loturilor naţionale,
6.1.3 elaborarea şi aplicarea normelor tehnico-metodologice şi de organizare,
6.1.4 asigurarea pregătirii corespunzătoare a lotului olimpic şi a loturilor naţionale , in vederea
participării acestora la competiţiile internaţionale,
6.1.5 controlul aplicării măsurilor şi acţiunilor din Regulamentul naţional antidoping,
6.1.6 prevenirea şi combaterea violenţei in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
11/2006,

6.1.7 aprobarea afilierii, a legitimării şi a transferării sportivilor,
6.1.8 organizarea activităţii arbitrilor şi a altor oficiali,
6.1.9 perfecţionarea profesională a antrenorilor,
6.1.10 exercitarea puterii disciplinare şi aplicarea sistemului de sancţiuni,
6.1.11 asigurarea indeplinirii contractelor cu A.N.S.T,
6.1.12 sprijinirea cercetării ştiinţifice.
Articolul 7.
Obiectivele şi atribuţiile FR Box sunt duse la indeplinire prin organele sale de conducere: Adunarea
Generală, Biroul Federal, Biroul Executiv, Comisia de Cenzori şi printr-o structură executivă
constituită din personal angajat in conformitate cu Codul Muncii.
2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII LA NIVEL LOCAL
Articolul 8.
In conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, activitatea pugilistică este
organizată in teritoriu de către structurile sportive afiliate la FR Box: structuri sportive şi asociaţii
judeţene şi de cea a municipiului Bucureşti de box, care prin afiliere aderă la scopul şi obiectivele
FR Box, recunosc şi se angajează să respecte şi să aplice Statutul şi regulamentele federaţiei.
Articolul 9.
Asociaţiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti sunt constituite din asociaţiile sportive fără
personalitate juridică, cuprinse in sistemul competiţional local, afiliate şi recunoscute de către
acestea şi din secţiile de box ale cluburilor sportive din teritoriu. La nivelul unui judeţ şi al
municipiului Bucureşti se poate constitui o singură asociaţie de box.
Articolul 10.
10.1 Atribuţiile principale şi indatoririle asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de box
sunt prevăzute in Statutul FR Box şi se referă in principal la:
10.1.1 aplicarea in practică, la nivel teritorial, a strategiei naţionale de dezvoltare a boxului şi a
programelor de activităţi elaborate de federaţie,
10.1.2 a planurilor proprii pentru buna organizare şi desfăşurare a acţiunilor de formare a boxerilor
de performanţă şi a competiţiilor de box la nivel local,
10.1.3 indrumarea şi controlul structurilor cu secţii de box care-şi desfăşoară activitatea la nivel
local,
10.1.4 aplicarea in practică a normelor tehnico-metodice şi a cerinţelor privind selecţia şi pregătirea
sportivilor,
10.1.5 promovarea impreună cu structurile sportive a acţiunilor de prevenire şi combatere a folosirii
substanţelor interzise, precum şi a violenţei.
10.1.6 asociaţiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti pot indeplini şi alte atribuţii specifice care
decurg din actele normative in vigoare, din statutul şi regulamentele FR Box.
Articolul 11.
11.1 Indeplinirea obiectivelor şi a atribuţiilor asociaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti de
box se realizează prin organele de conducere ale acestora şi anume:
11.1.1 adunarea generală, compusă din totalitatea membrilor asociaţi;
11.1.2 biroul asociaţiei;
11.1.3 un cenzor.
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA, ATRIBUŢIILE şi
COMPETENŢELE ORGANISMELOR CENTRALE DE

CONDUCERE ŞI CONTROL ALE FR Box
1. COMPETENŢELE şi ATRIBUŢIILE
ADUNĂRII GENERALE
Articolul 12.
12.1 Adunarea generală – autoritate supremă şi organ legislativ al FR Box, alcătuită din totalul
structurilor sportive afiliate -, are, in principal, următoarele competenţe:
12.1.1 stabilirea strategiei de dezvoltare a activităţii pugilistice, a programelor de activităţi pe
termen mediu şi scurt şi a obiectivelor principale ale FR Box;
12.1.2 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
12.1.3 aprobarea afilierii definitive a structurilor sportive;
12.1.4 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a FR Box şi a Regulamentului de
disciplină;
12.1.5aprobarea propunerilor de radiere, excludere şi scoatere din evidenţele federaţiei;
12.1.6 modificarea Actului constitutiv şi a Statutului;
12.1.7 alegerea şi revocarea membrilor Biroului Federal, ai Comisiei de cenzori şi a preşedintelui
Comisiei de apel.
12.1.8 Analizarea activităţii desfăşurate de FR Box şi de organismele sale.
Articolul 13.
Adunarea generală se convoacă in şedinţe ordinare anuale sau in şedinţe extraordinare in anumite
cazuri stabilite de Statutul FR Box.
Articolul 14.
Regulile de convocare şi de desfăşurare a adunărilor generale sunt stabilite prin Statutul FR Box,
Articolul 15.
Adunarea Generală alege, pentru un mandat de 4 ani, Biroul Federal, Comisia de Cenzori şi
preşedintele Comisiei de Apel, in conformitate cu procedurile şi regulile prevăzute in Statutul FR
Box
2. COMPETENŢELE şi ATRIBUŢIILE
BIROULUI FEDERAL
Articolul 16.
Biroul Federal potrivit Statutului Federaţiei, organizează, coordonează şi controlează, intre
adunările generale, intreaga activitate din domeniul boxului şi adoptă hotărari şi măsuri
organizatorice, tehnice, economice şi administrative pentru bunul mers al acesteia, in conformitate
cu atribuţiile statutare, precum şi cu cele cuprinse in prezentul Regulament de organizare şi
funcţionare şi cu celelalte reglementări ale FR Box.
Articolul 17.
17.1 Biroul Federal are, in afara atribuţiilor prevăzute in Statutul FR Box, si următoarele
competenţe:
17.2coordonează şi controlează pregătirea loturilor naţionale de seniori, tineret, juniori, cadeţi şi
scolari ( feminin si masculin ) si asigură condiţiile necesare pentru buna reprezentare a boxului
romanesc in competiţiile internaţionale oficiale;
17.3 aprobă componenţa loturilor naţionale, a colectivelor tehnice şi planurile de pregătire ale
acestora;
17.4 aprobă planurile anuale de acţiuni ale Biroului Federal şi ale comisiilor şi colegiilor centrale;
17.5 aprobă organigrama federaţiei şi statul de funcţii;

17.6 organizează şi coordonează, cu sprijinul colegiilor centrale si al comisiilor, activitatea
antrenorilor şi a arbitrilor, cu privire la formarea, perfecţionarea, clasificarea şi promovarea
acestora;
17.7 colaborează cu instituţiile şi structurile abilitate pentru realizarea programelor de formare şi
perfecţionare a specialiştilor.
Articolul 18.
18.1 Biroul Federal se intruneşte in şedinţe de lucru, de cel putin 4 ori pe an si ori de cate ori este
necesar, pe baza unui plan tematic.
18.2 Problemele care se dezbat in şedinţele Biroului Federal sunt in prealabil examinate şi avizate
de comisiile de specialitate. Materialele ce urmează a fi dezbătute in şedinţele Biroului Federal vor
fi puse la dispoziţia membrilor săi cu cel puţin 5 zile inainte de data la care este convocată şedinţa.
18.3 Organizarea desfăşurării şedinţelor Biroului federal, inclusiv intocmirea unui proiect de
hotărari a fi luate, constituie o atribuţie a secretarului general.
18.3 Deliberările şi hotărarile adoptate vor fi inregistrate intr-un registru de procese-verbale cu file
numerotate, care constituie un document oficial al federaţiei.
18.4 Se pot folosi mijloace tehnice de inregistrare, situaţie in care inregistrările se vor păstra la
federaţie ca documente oficiale.
Articolul 19.
19.1 Pentru rezolvarea operativă a diferitelor probleme curente, de competenţa Biroului Federal,
privind activitatea FR Box, se constituie, prin decizia preşedintelui FR Box, Biroul executiv,
conform prevederilor Statutului FR Box.
19.2 Principala atribuţie a Biroului Executiv este execuţia şi punerea in aplicare a măsurilor şi
hotărarilor adoptate de Biroul Federal;
19.3 Biroul executiv adoptă hotărari privind probleme care nu pot fi amanate pană la urmatoarea
şedinţă a Biroului Federal, şi anume:
19.3.1 afilierea provizorie de noi membri ai FR Box;
19.3.2 legitimarea şi transferarea boxerilor;
19.3.3acordarea de licenţe pentru boxerii profesionişti;
19.3.4 deplasarea in străinătate a diferitelor loturi naţionale;
19.3.5 colaborări şi parteneriate intre cluburi;
19.3.6 alte probleme curente.
19.4 Biroul executiv va informa Biroul Federal, la fiecare şedinţă a acestuia, despre hotărarile
adoptate şi măsurile intreprinse.
Articolul 20.
Atribuţiile membrilor Biroului Federal (preşedinte, vicepreşedinţi, membri) sunt cele prevăzute in
Statutul FR Box.
Articolul 2l.
In vederea exercitării atribuţiilor şi competenţelor care ii revin, Biroul Federal are in subordine, ca
organisme de lucru consultative, comisiile şi colegiile prevazute in Statutul FR Box,
corespunzătoare domeniilor specifice activităţii pugilistice
Articolul 22.
Modul de constituire a comisiilor şi colegiilor, precum şi alegerea membrilor acestora sunt stabilite
in Statutul FR Box .
2. COMPETENTELE SI ATRIBUTIILE
COMISIILOR DE SPECIALITATE

Articolul 23.
23.1 Colegiului central al antrenorilor – organism consultativ de specialitate al Biroului Federal –
are drept principal scop ridicarea nivelului tehnico-metodic şi valoric al activităţii pugilistice,
perfecţionarea continuă a conţinutului procesului de selecţie şi pregătire a boxerilor la toate
eşaloanele şi la loturile naţionale in vederea creşterii competitivităţii acestora pe plan intern şi
internaţional şi are următoarele atribuţii şi competenţe:
23.1.1 colaborarea la elaborarea şi punerea in aplicare a strategiei naţionale şi a programelor de
dezvoltare a boxului şi urmărirea imbunătăţirii activităţii de box la toate nivelele de varstă şi de
performanţă, prin perfecţionarea conţinutului pregătirii şi a cadrelor de specialitate;
23.1.2 analizarea şi avizarea strategiei pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale
şi a obiectivelor de realizat la Jocurile Olimpice, campionate mondiale şi europene, precum şi a
măsurilor ce se impun pentru realizarea lor, in vederea supunerii aprobării Biroului Federal;
23.1.3 elaborarea şi urmărirea realizării in practică a sistemului de norme şi de cerinţe tehnicometodice, precum şi a baremurilor pentru toate categoriile de varstă privind selecţia şi promovarea
in grupe valorice, in cadrul secţiilor şi in cadrul loturilor naţionale de seniori, tineret, juniori şi
cadeţi, precum şi a celor legate de pregătirea loturilor naţionale;
23.1.4 avizarea planurilor – cadru de pregătire a loturilor naţionale in vederea acţiunilor de obiectiv
ale federaţiei, care urmează să fie supuse dezbaterii la consfătuirea anuală a antrenorilor de lot şi
aprobării Biroului Federal;
23.1.5 avizarea componenţei lotului olimpic, in vederea aprobării de către Biroul Federal; pe
parcursul intregului ciclu olimpic va face propuneri de completare a lotului olimpic sau de
excludere din lot a celor care nu mai fac faţă pregătirii conform planului aprobat sau nu
inregistrează progrese in performanţă;
23.1.6 propunerea antrenorilor de lot, in vederea aprobării de către Biroul Federal;
23.1.7 efectuarea de analize şi intocmirea de rapoarte după fiecare acţiune competiţională de
obiectiv a federaţiei, in vederea dezbaterii şi aprobării de către Biroul Federal; de asemenea,
intocmirea de propuneri de stimulare a boxerilor, antrenorilor şi a personalului de specialitate
implicat in pregătirea pentru acţiunea respectivă, precum şi pentru sancţionarea celor vinovaţi de
nerealizarea obiectivelor propuse;
23.1.8 colaborarea la elaborarea calendarului competiţional central intern şi internaţional, precum şi
la elaborarea regulamentelor campionatelor şi concursurilor naţionale;
23.1.9 colaborarea la stabilirea normelor şi cerinţelor pentru acordarea clasificării sportive, precum
şi pentru modificarea acestora de la un ciclu olimpic la altul;
23.1.10 elaborarea tematicii consfătuirilor anuale cu antrenorii de box, precum şi a materialelor care
urmează a fi prezentate la consfătuirile anuale; stabilirea lectorilor şi a programului consfătuirilor in
vederea aprobării Biroului Federal;
23.1.11 participarea la controalele efectuate la cantonamentele loturilor naţionale, precum şi la
antrenamentele componenţilor loturilor naţionale efectuate in perioadele de pregătire la cluburi,
organizand analize cu antrenorii, boxerii, precum şi cu personalul de specialitate angajat in
pregătirea acestora.
Articolul 24.
24.1 Atribuţiile şi competenţele Comisiei de regulamente si competiţii sunt următoarele:
24.1.1 analizarea şi avizarea propunerilor elaborate de către structura executivă , in vederea
aprobării Biroului Federal, cu privire la:
24.1.2 Statut şi la Regulamentul de organizare şi funcţionare a FR Box
24.1.3 Regulamentul de box
24.1.4 modificările propuse la Statut şi la regulamente
24.1.5 normele de securitate a intalnirilor pugilistice din punct de vedere al ringului şi al tuturor
accesoriilor
24.1.6 regulamentele de afiliere, legitimare, transferare şi parteneriate (colaborări)
24.1.7 propunerile privind cuantumul taxelor şi amenzilor

24.1.8 proiectul calendarului competiţional naţional.
24.1.9 inregistrarea pe parcursul anului a situaţiilor deosebite apărute in aplicarea in practică a
regulamentelor federaţiei (la competiţii, activitatea cluburilor, comisiilor centrale, a Biroului
Federal etc.), sistematizarea datelor, impreună cu propuneri de modificare şi de imbunătăţire a
reglementărilor federaţiei pentru a fi supuse aprobării Biroului Federal;
24.1.10 control, direct sau prin comisiile judeţene de box şi a Municipiului Bucureşti, asupra
modului de respectare a tuturor regulamentelor federaţiei, precum şi a normelor de securitate la
intalnirile pugilistice din punct de vedere al ringului şi al tuturor accesoriilor;
24.1.11 colaborarea cu celelalte comisii şi colegii centrale ale Biroului Federal in elaborarea de
norme şi reglementări din principalele domenii ale activităţii pugilistice;
24.1.12 elaborarea, impreună cu Colegiul central al antrenorilor, a normelor de clasificare sportivă,
precum şi a cerinţelor pentru acordarea titlului de „Maestru al sportului”, in vederea supunerii
aprobării Biroului Federal;
24.1.13 elaborarea şi ţinerea la zi a „Cărţii de aur” a boxului romanesc, cuprinzand rezultatele de
prestigiu obţinute de boxerii romani la Jocurile Olimpice, campionate mondiale şi europene.
Articolul 25.
25.1 Colegiului Central al Arbitrilor este un organism consultativ de specialitate al Biroului
Federal, imputernicit cu atribuţii de organizare, indrumare şi control asupra activităţii de arbitraj in
domeniul boxului amator, avand drept principal scop perfecţionarea continuă a cunoştinţelor
teoretice şi practice ale arbitrilor de box, in vederea realizării unor arbitraje obiective şi corecte
menite să contribuie la creşterea valorii boxerilor şi a spectacolului sportiv şi care are următoarele
atribuţii şi competenţe:
25.1.1 organizarea cunoaşterii şi urmărirea aplicării in practică a regulilor şi regulamentelor de
arbitraj, in concordanţă cu regulamentele internaţionale, de către toţi factorii implicaţi in sistemul
competiţional-boxeri, antrenori, arbitri, cluburi, organizatori etc.;
25.1.2 selectarea, formarea şi perfecţionarea continuă, precum şi programarea arbitrilor necesari
pentru toate eşaloanele competiţionale;
25.1.3 organizarea activităţii corpului de arbitri la turneele interne şi internaţionale din calendarul
central organizate de federaţie şi asigurarea calităţii arbitrajului prestat;
25.1.4 delegarea arbitrilor-judecătorilor pentru turneele organizate de federaţie in teritoriu;
25.1.5 urmărirea aplicării cu consecvenţă, in cadrul turneelor de box, a regulamentelor A.I.B.A, şi
E.U.B.C, precum şi a regulamentului intern al federaţiei;
25.1.6 permanenta contribuţie la ridicarea nivelului teoretic şi practic al arbitrilor, printr-o
indrumare temeinică şi competenţă, organizarea de consfătuiri in vederea generalizării experienţei
pozitive, pentru prevenirea şi combaterea activitatilor nesportive din arbitraj;
25.1.7 organizarea, cu sprijinul aparatului executiv, a unor cursuri de formare şi perfecţionare a
arbitrilor, stabilirea tematicii şi conducerea acestora, nemijlocită sau prin intermediul asociaţiilor
teritoriale; organizarea examenelor de promovare şi aprobarea acestor promovări;
25.1.8 propunerea, către Biroul Federal, de a se acorda categoria I de arbitru, in funcţie de criteriile
şi de cerinţele internaţionale, precum şi propuneri destinate Biroului Federal pentru categoriile
AIBA şi EUBC;
25.1.9 propuneri privind retrogradări şi excluderi din corpul de arbitri in cazuri de inactivitate,
incompetenţă, indisciplină sau rea credinţă;
25.1.10 ţinerea evidenţei nominale a arbitrilor de categoria I şi internaţională şi evidenţa numerică,
pe judeţe, a arbitrilor din categoriile a II-a şi a III-a;
25.1.11 sprijinirea activităţii subcomisiilor teritoriale de arbitri, informarea permanentă a acestora
cu privire la modificările survenite in regulamentele de arbitraj;
25.1.12 judecarea, in primă instanţă, a abaterilor disciplinare ale arbitrilor şi a soluţiilor tehnice
necorespunzătoare ale acestora, situaţiile deosebite urmand a fi sesizate comisiei de disciplină.
Articolul 26.

26.1 Comisia de tineret si juniori, al cărei scop principal este promovarea boxului in randul
tinerilor, are următoarele atribuţii şi competenţe:
26.1.1 intocmirea de propuneri de imbunătăţire a metodicii de pregătire a acestor categorii de
boxeri, precum şi a criteriilor de selecţie;
26.1.2 in colaborare cu Colegiul central al antrenorilor, urmăreşte elementele cele mai dotate in
evoluţia lor, de la cadeţi spre tineret, propunand sprijin tehnic şi material pentru menţinerea lor in
activitate la parametri optimi de pregătire;
26.1.3 iniţierea de acţiuni de selecţie, prin organizarea sistematică a galelor amicale de box, la care
urmează să asiste membrii comisiei şi ai colegiului de antrenori;
26.1.4 urmărirea selecţiei sportivilor, in mod deosebit la categoriile mari de greutate, a pregătirii
acestora şi crearea de condiţii de pregătire sportivă şi şcolară;
26.1.5 sprijinirea activităţii de pregătire şcolară in cantonamentele lotului naţional, astfel incat
sportivii să-şi poată realiza obiectivele la competiţiile oficiale;
26.1.6 contribuirea la perfecţionarea sistemului competiţional pentru aceste categorii de varstă;
26.1.7 contribuirea la rezolvarea problemelor şcolare ale copiilor şi tinerilor, precum şi a
problemelor sociale şi de educaţie.
Articolul 27
27.1 Comisia medicală – organism de specialitate al federaţiei – are ca scop principal realizarea
unor acţiuni vizand creşterea contribuţiei şi implicarea cat mai directă a medicinii in perfecţionarea
controlului şi a asistenţei medicale in activitatea pugilistică, precum şi in procesul de selecţie şi de
pregătire a boxerilor, cu urmatoarele atributii:
27.1.1 elaborarea de măsuri şi norme in vederea perfecţionării controluluişi asistenţei medicale a
boxerilor, de la incepători pană la cei de inaltă performanţă;
27.1.2 indrumarea şi sprijinirea activităţii medicilor, asistenţilor şi maseurilor repartizaţi la loturile
naţionale, precum a activităţii medicilor de la cluburi;
27.1.3 colaborarea cu Colegiul central al antrenorilor şi cu colectiveletehnice la elaborarea
planurilor şi a programelor de pregătire a loturilor naţionale;
27.1.4 avizarea şi supravegherea alimentaţiei sportivilor din loturile naţionale; sprijinirea
achiziţionării de medicamente şi susţinătoare de efort;
27.1.5 colaborarea cu Institutul de Medicină Sportivă in vederea asigurării controlului medical
obligatoriu al tuturor boxerilor;
27.1.6 preocuparea, in colaborare cu specialiştii din domeniu, pentru imbunătăţirea normelor şi
respectarea condiţiilor de igienă la antrenamente şi competiţii;
27.1.7 iniţierea şi organizarea de acţiuni cu caracter preventiv – educativ privind starea de sănătate,
respectarea prescripţiilor medicale, efectuarea tratamentelor, recuperarea şi refacerea, respectarea
regimului alimentar şi a cerinţelor vieţii sportive;
27.1.8 o permanentă activitate in vederea prevenirii şi combaterii practicii dăunătoare de folosire a
unor substanţe interzise şi a dopajului;
27.1.9 propunerea de măsuri de sancţionare, in conformitate cu normele internaţionale, a boxerilor
şi a personalului vinovat pentru astfel de fapte;
27.1.10 luarea de măsuri pentru a nu se folosi substanţe şi metode neregulamentare destinate să
mărească in mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor;
27.1.11 luarea de măsuri pentru ca membrii afiliaţi să aibă, in statutele lor, dispoziţii referitoare la
interzicerea utilizării substanţelor şi metodelor care sporesc artificial performanţele sportive,
conform prevederilor legale şi pentru a se asigura efectuarea controlului antidoping in conformitate
cu reglementările Federaţiei Romane de Box şi ale AIBA şi cu legislaţia internă in materie – in
speţă, Legea 552/2004, privind prevenirea şi combaterea dopajului in sport.
Articolul 28.
28.1 Comisia de box profesionist, al cărei scop este promovarea şi dezvoltarea boxului
profesionist, are ca atribuţii şi competenţe:

28.1.1 elaborarea Regulamentului de box profesionist şi a Statutului boxerului profesionist, pe baza
regulamentelor internaţionale şi ţinand seama de condiţiile specifice ale ţării noastre, in vederea
supunerii spre aprobare Biroului Federal;
28.1.2 intocmirea de propuneri către Biroul Federal pentru acordarea licenţelor de boxeri
profesionişti, pe baza criteriilor şi a condiţiilor prevăzute in Regulamentul de box profesionist;
28.1.3 asigurarea calificării arbitrilor şi a celorlalţi oficiali prin organizarea de cursuri specifice;
28.1.4 desemnarea arbitrilor şi a celorlalţi oficiali la reuniunile de box profesionist şi urmărirea
perfecţionării calificării acestora;
28.1.5 luarea de măsuri pentru desfăşurarea regulamentară din toate punctele de vedere a
reuniunilor de box profesionist;
28.1.6 operarea procedurii de licenţiere, de acordare a vizelor anuale şi pastrarea evidenţei
computerizate a boxerilor licenţiaţi;
28.1.7 propunerea spre aprobare a eliberării licenţelor pentru organizatorii de reuniuni de box
profesionist, manageri, promotori ş.a. şi acordarea vizelor periodice;
28.1.8 omologarea sălilor pentru reuniuni şi eliberarea autorizaţiilor de organizare a reuniunilor de
box profesionist;
28.1.9 eliberarea, pentru boxerii profesionişti cu licenţă, cu condiţia indeplinirii cerinţelor
regulamentare, a autorizaţiilor pentru a boxa in străinătate;
28.1.10 asigurarea legăturii cu Comisia de rating a EBU, căreia ii va comunica programele
reuniunilor de box profesionist organizate in Romania, precum şi rezultatele inregistrate.
28.1.11 omologarea rezultatelor şi intocmirea clasamentelor la zi;
28.1.12 judecarea abaterilor de la regulamente, propunand măsurile ce se impun;
28.1.13 elaborarea de norme şi reglementări privind activitatea cluburilor şi boxerilor profesionişti,
pe care le supune spre aprobare Biroului Federal;
28.1.14 propune Biroului Federal aprobarea disputării meciurilor pentru titlurile de campioni
naţionali.
Articolul 29.
29.1 Comisia de box feminin are ca scop promovarea şi dezvoltarea boxului feminin, iar atribuţiile
şi competenţele sale sunt următoarele:
29.1.1 pastrarea evidenţei secţiilor de boxf eminin, a sportivelor şi antrenorilor care se ocupă de
boxul feminin;
29.1.2 colaborarea cu Colegiul central al antrenorilor in elaborarea unor materiale care să
direcţioneze selecţia, iniţierea şi pregătirea in box a fetelor care au talent in practicarea acestui
sport;
29.1.3 colaborarea cu Comisia medicală in elaborarea unui material care să se refere la măsuri
pentru protecţia fetelor in practicarea boxului, pentru evitarea oricăror riscuri;
29.1.4 colaborarea cu Comisia de competiţii şi regulamente in elaborarea calendarului intern şi a
regulamentelor competiţiilor de box feminin;
29.1.5 elaborarea sistemului de clasificare sportivă pentru boxul feminin;
29.1.6 colaborarea la selecţia celor mai valoroase elemente şi promovarea lor in lotul naţional;
29.1.7 pastrarea legăturii cu Comisia de box profesionist pentru reglementarea trecerii de la boxul
amator la cel profesionist;
29.1.8 avizarea competiţiilor internaţionale amicale şi oficiale la care lotul naţional urmează să
participe, precum şi a programului de pregătire cu obiectivele de realizat, iar după desfăşurarea
competiţiilor, intocmirea analizei pregătirii şi a rezultatelor obţinute pentru a fi supusă analizei
Biroului Federal.
Articolul 30.
30.1 Comisia de disciplină şi educaţie este un organism consultativ de specialitate al Biroului
Federal care acţionează permanent, prin acţiuni educative, pentru prevenirea abaterilor, a
atitudinilor necivilizate, in scopul asigurării unor condiţii de desfăşurare a activităţii pugilistice intr-

o atmosferă de sportivitate şi respect intre boxeri, antrenori, arbitri, oficiali şi publicul spectator,
avand următoarele atribuţii şi competenţe:
30.1.1 elaborarea Regulamentului de disciplină, pentru a fi supus spre aprobare Biroului Federal;
30.1.2 soluţionarea in primă instanţă a tuturor abaterilor prevăzute in Regulamentul de disciplină;
30.1.3 in funcţie de natura abaterilor, colaborarea cu reprezentanţii comisiilor pentru soluţionarea in
primă instanţă a abaterilor săvarşite de unele persoane (boxeri, antrenori, arbitri etc.) care intră in
sfera lor de activitate;
30.1.4 aplicarea prevederilor Regulamentului de disciplină privind abaterile şi sancţiunile date
diferitelor categorii de membri;
30.1.5 iniţierea şi promovarea unor acţiuni preventiv-educative in scopul imbunătăţirii climatului de
ordine şi disciplină;
30.1.6 asigurarea organizării şi desfăşurării activităţii educative la loturile reprezentative, precum şi
la nivelul cluburilor;
30.1.7 judecarea apelurilor contra măsurilor pronunţate de asociaţiile judeţene de box;
30.1.8 judecarea in primă instanţă a intampinărilor sportivilor sancţionaţi de către cluburile sportive;
30.1.9 elaborarea de recomandări destinate cluburilor cu privire la măsurile educative ce trebuie
luate faţă de sportivii sau cadrele tehnice a căror comportare incalcă etica sportivă;
30.1.10 ţinerea evidenţei sancţiunilor aplicate sportivilor, antrenorilor, conducătorilor şi altor
persoane oficiale;
30.1.11 analizarea, din proprie iniţiativă, la sesizarea mijloacelor de informare in masă sau a unor
membri ai federaţiei, a cazurilor de denigrare sau blamare de către membrii federaţiei a activităţii
organismelor sau a imputerniciţilor federaţiei şi propunerea de măsuri de sancţionare in funcţie de
gravitatea faptelor;
30.1.12 analizarea, la sesizarea Colegiului central de arbitri sau a subcomisiilor judeţene, a
abaterilor săvarşite de membrii federaţiei in timpul desfăşurării concursurilor şi propunerea de
măsuri de sancţionare a celor vinovaţi;
30.1.13 analizarea, la sesizarea antrenorilor, boxerilor sau a altor membri ai federaţiei, a abaterilor
săvarşite de arbitri in timpul desfăşurării turneelor de box care au condus la incălcarea
Regulamentului de box, la vicierea unor rezultate sau la lezarea personalităţii unor membri ai
federaţiei şi propunerea de măsuri de sancţionare a acestora;
30.1.14 analizarea, la sesizarea Comisiei medicale a federaţiei sau a organului de control antidoping
al Asociaţiei Internaţionale de Box şi al Confederatiei Europene de Box, nerespectarea de către
membrii federaţiei a termenului stabilit sau a refuzului de a semna de luare la cunoştinţă;
30.1.15 luarea de măsuri care să asigure posibilitatea de atacarea la Comisia Naţională de Disciplină
Sportivă, in conformitate cu Articolul 2 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă, a deciziilor pronunţate in materie disciplinară de ultimă
instanţă de către Federaţia Romană de Box.
Articolul 31.
31.1 Comisia de Apel , compusă dintr-un preşedinte, de profesie jurist şi 2-4 membri, dintre care
unul indeplineşte funcţia de secretar. Presedintele Comisiei de Apel este ales de Adunarea Generală
pentru un mandat de 4 ani şi are drept principală atribuţie soluţionarea intampinărilor impotriva
hotărarilor pronunţate in
primă instanţă de Comisia de disciplină şi educaţie.
31.2 Deciziile Comisiei de Apel sunt executorii, iar procedura la judecarea apelurilor este cea
prevăzută in Regulamentul de disciplină.
Articolul 32.
32.1 Comisia economico-financiară si de afaceri are următoarele atribuţii şi competenţe:
32.1.2 elaborarea de propuneri de imbunătăţire a normelor financiare aplicate in activitatea din
domeniul boxului;
32.1.3 sesizarea Biroului Federal in cazul oricărei anomalii in activitatea economico-financiară a

federaţiei, cu propuneri de inlăturare a neajunsurilor şi de măsuri ce trebuie luate pentru ca acestea
să nu se mai repete;
32.1.4 sprijinirea departamentului economico-financiar in elaborarea propunerilor de buget de
venituri şi cheltuieli pe anul următor;
32.1.5 acordarea de ajutor la intocmirea bilanţului contabil anual, a expunerii de motive şi a
raportului;
32.1.6 colaborarea la elaborarea părţii economico-financiare din raportul care se prezintă la
adunarea generală anuală;
32.1.7 efectuarea, din imputernicirea Biroului Federal, de controale asupra modului in care se
cheltuiesc fondurile la competiţii şi in cantonamente;
32.1.8 sprijinirea, la cerere, a organelor de control financiar intern şi/sau a Comisiei de cenzori in
acţiunea lor de verificare a gestiunii financiare şi a patrimoniului federaţiei;
32.1.9 participarea şi sprijinirea organizării unor acţiuni ale federaţiei (competiţii interne şi
internaţionale, cantonamente etc.);
32.1.10 preocuparea faţă de incheierea de contracte de sponsorizare şi de parteneriat in scopul
sporirii veniturilor proprii, pentru asigurarea unor condiţii mai bune de pregătire a loturilor
naţionale şi de organizare a unor acţiuni interne şi internaţionale, precum şi urmărirea sporirii
incasărilor la manifestările de box din Bucureşti şi din provincie, folosind in acest scop mijloacele
oferite de massmedia.
Articolul 33
33.1 Atribuţiile şi competenţele Comisiei juridice
33.1.1 acordarea asistenţei de specialitate in vederea rezolvării operative, corecte
şi in spiritul legilor a tuturor problemelor şi reglementărilor Federaţiei
Romane de Box;
33.1.2 stabilirea şi asigurarea relaţiilor Federaţiei Romane de Box cu instanţele
judecătoreşti, cu structurile sportive, cu boxerii, antrenorii, arbitrii şi
celelalte persoane oficiale implicate in activitatea pugilistică, precum şi in
raporturile cu autorităţile publice centrale şi locale;
33.1.3 acordarea, la cerere, de asistenţă Comisiei de disciplină şi educaţie in
judecarea unor cazuri de indisciplină.
Articolul 34.
34.1 Atribuţiile şi competenţele Comisiei de presă şi relaţii publice
34.1.1 asigurarea mediatizării activităţii federaţiei, a performanţelor boxerilor la intalnirile interne şi
internaţionale;
34.1.2 asigurarea editării şi transmiterii comunicatelor de presă ale FR Box.
Articolul 35.
35.1 Atribuţiile şi competenţele Comisiei de control antidoping
35.1.1 elaborarea de măsuri specifice pentru respectarea intocmai a reglementărilor FR Box şi
AIBA, precum şi a legislaţiei interne si internationale in materie,
in speţă Legea 552/2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului in sport;
35.1.2 punerea in aplicare a măsurilor propuse, după aprobarea acestora de către Biroul Federal.
Articolul 36.
36.1 Comisia de cenzori a FR Box, formată din 3 membri şi aleasă pentru un mandat de 4 ani de
Adunarea Generală, prevederilor Statutului FR Box, asigură controlul financiar al FR Box, avand
următoarele atribuţii şi competenţe:
36.1.1 verificarea modului in care este administrat patrimoniul federaţiei;
36.1.2 verificarea modului in care se realizează bugetul de venituri şi cheltuieli;
36.1.3 sesizarea neregulilor constatate cu privire la administrarea patrimoniului şi folosirea

fondurilor şi elaborarea de propuneri privind modalităţi şi soluţii de sporire a resurselor, cheltuirea
economicoasă a fondurilor şi creşterea eficienţei economice, organizatorice şi tehnice;
36.1.4 intocmirea de rapoarte in vederea prezentării acestora la adunările generale anuale;
36.1.5 indeplinirea oricărei alte atribuţii prevăzute in statut sau stabilite de adunarea generală.
Articolul 37.
In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare,
comisiile şi colegiile işi elaborează propriile regulamente de organizare şi funcţionare, prin care işi
stabilesc structurile, modul de funcţionare, precum şi repartizarea sarcinilor pe membrii
componenţi.
Articolul 38. Corpul observatorilor federali este organismul de control asupra aplicării intocmai a
Regulamentelor de box, a Regulamentelor privind desfăşurarea sistemului competiţional şi
organizarea reuniunilor oficiale pugilistice (din calendarul intern al FR Box) in scopul asigurării
unui climat de ordine şi disciplină, a unui cadru civilizat, de sportivitate, respectat de toate părţile
implicate pe plan tehnic, organizatoric şi disciplinar.
Articolul 39.
39.1 Corpul observatorilor federali este subordonat preşedintelui FR Box şi este compus din
persoane competente, cu experienţă in activitatea pugilistică (foşti sportivi, antrenori, arbitri
internaţionali, profesori, organizatori şi membri ai organelor de conducere ale federaţiei.
39.2 In selectarea şi confirmarea persoanelor care alcătuiesc corpul observatorilor federali, alături
de competenţa şi experienţa acestora, se vor avea in vedere următoarele calităţi:
39.2.1 cunoaşterea temeinică a Statutului FR Box, a Regulamentului boxului amator, a
Regulamentului boxului profesionist, a Regulamentului de organizare şi funcţionare, a
Regulamentului disciplinar şi a altor reglementări;
39.2.2 autoritatea de care se bucură in randul boxerilor, antrenorilor, arbitrilor şi cluburilor;
39.2.3 să aibă statut independent, nefiind legat sau obligat faţă de cluburi şi/sau persoane, pentru
păstrarea neutralităţii şi obiectivităţii;
39.2.4 să dovedească demnitate, fermitate şi tărie de caracter pentru a nu se lăsa antrenate in fapte
sau acţiuni care le-ar ştirbi autoritatea.
Articolul 40.
Observatorii federali vor fi delegaţi la competitiile naţionale, de zone şi pentru faza finală, avand
toate cheltuielile suportate de FR Box, ca ceilalti oficiali delegati la competitii
Articolul 41.
Valorificarea informaţiilor, a datelor şi a sesizărilor cuprinse in rapoartele de observare va fi făcută
de către preşedintele FR Box şi de către secretarul general, impreună cu antrenorul federal (pentru
probleme tehnice, inclusiv evidenţierea unor pugilişti deosebit de talentaţi, cu perspective de a
ajunge la obtinerea inaltei performanţe), cu preşedintele Comisiei de competiţii şi regulamente
(pentru probleme de organizare), cu preşedintele Colegiului Central de Arbitri (pentru probleme de
arbitraj şi delegări) şi cu preşedintele Comisiei de disciplină şi educaţie (pentru nereguli, abateri şi
măsuri disciplinare).
Articolul 42.
Concretizarea obiectivelor, aspectele organizatorice şi tehnice ale activităţii Corpului de observatori,
obligaţiile şi responsabilităţile observatorilor, completarea rapoartelor de observare şi sancţiunile
sunt cuprinse in Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului de observatori federali,
aprobat de Biroul Federal.
CAPITOLUL IV

STRUCTURA EXECUTIVĂ a FR BOX
Articolul 43.
43.1 Hotărarile Adunării Generale şi ale Biroului Federal, precum şi sarcinile curente, generate de
funcţionarea FR Box, inscrise in Statut, sunt duse la indeplinire de o structură executivadministrativa, constituită din personal angajat.
43.2 Structura executiv-administrativa a FR Box cuprinde:
43.2.1 secretarul general al FR Box
43.2.2 departamentul competiţional şi de marketing
43.2.3 departamentul tehnic, inclusiv antrenorul federal
43.2.4 departamentul economico-financiar, inclusiv contabilul şef/economistul
43.2.5 departamentul de achiziţii publice.
43.2.6 alt personal angajat in conditiile Codului Muncii
Articolul 44.
44.1 Secretarul general indeplineşte următoarele atribuţii:
44.1.1 organizează şi asigură indeplinirea de către membrii organelor de conducere, ai organelor de
administrare şi de gestionare şi de către personalul din structura executivă a sarcinilor ce decurg din
atribuţiile care revin FR Box din Statut, din regulamentele şi normele federaţiei,precum şi din
hotărarile adoptate de adunările generale şi de Biroul Federal;
44.1.2 coordonează activităţile de elaborare, aprobare şi aplicare a strategiei naţionale de dezvoltare
a activităţii pugilistice, a programelor de activităţi pe termen mediu şi scurt, a calendarelor intern şi
internaţional, precum şi a planului de venituri şi cheltuieli;
44.1.3 coordonează activitatea structurii executive, care ii este subordonata.
Articolul 45.
45.1 Departamentul competiţional şi de marketing este condus de un director de marketing
(secretar federal), subordonat secretarului general şi are sarcini, lucrări de executat şi
responsabilităţi după cum urmează:
45.1.1 elaborează, impreună cu departamentul tehnic, proiectul strategiei de dezvoltare a boxului;
45.1.2 elaborează, impreună cu departamentul tehnic, proiectul calendarului competiţional naţional;
45.1.3 avizeaza regulamentele de organizare şi desfăşurare a competiţiilor interne cu caracter
naţional, elaborate de Comisia de competiţii şi regulamente;
45.1.4 organizează etapele finale ale campionatelor şi concursurilor naţionale şi sprijină asociaţiile
judeţene in organizarea etapelor de zonă ale acestora;
45.1.5 intreprinde şi desfăşoară programe şi acţiuni publicitare şi de promovare a boxului, atat pe
plan central, cat şi local, inclusiv prin mijloace mass-media;
45.1.6 acordă asistenţă tehnică şi organizatorică asociaţiilor judeţene de box pentru desfăşurarea de
competiţii pugilistice cu caracter local;
45.1.7 avizeaza legitimarea boxerilor, precum şi vizele anuale ale acestora.
45.1.8 verifică documentaţia de afiliere a cluburilor la federaţie şi supune cererea de afiliere
provizorie aprobării Biroului Federal;
45.1.9 verifică documentele pentru transferarea boxerilor, contractele de colaborare sportiva dintre
structurile sportive afiliate la FR Box şi supune aprobării Biroului Federal cererile respective;
45.1.10 asigură evidenţa computerizată a boxerilor, cluburilor sportive şi a rezultatelor tuturor
competiţiilor din calendarul federaţiei, sub toate aspectele şi, pe această bază, intocmeşte
clasamentele boxerilor pe categorii de greutate, al structurilor sportive afiliate la FR Box ;
45.1.11 asigură participarea boxerilor selecţionaţi la competiţiile internaţionale EABA şi EUBC,
după ce Biroul Federal a aprobat componenţa delegatiilor şi competiţiile la care vor participa;
45.1.12 colaborează cu Comisia de competiţii şi regulamente in exercitarea de către aceasta a
atribuţiilor care ii revin;
45.1.13 colectează solicitările pentru organizarea etapelor competiţiilor naţionale şi propune
Biroului Federal alegerea organizatorului;

45.1.14 in colaborare cu antrenorul federal, analizează, prin intocmirea de rapoarte, fiecare
competiţie din calendarul federaţiei şi face propuneri de stimulare a boxerilor, antrenorilor şi
personalului de specialitate implicat in pregătirea şi desfăşurarea fiecărei competiţii;
45.1.15 operează procedurile de afiliere, legitimare şi transferare;
45.1.16 intocmeste Biroului Federal proiectul de organizare a competiţiilor internaţionale cuprinse
in calendarul aprobat;
45.1.17 organizează, in colaborare cu departamentul tehnic, sistemul de informare şi documentare,
intocmeşte şi difuzează informaţiile şi datele statistice oficiale; editează buletine informative,
anuare şi alte materiale tehnico-metodice.
Articolul 46.
46.1 Departamentul tehnic este condus de un director tehnic (secretar federal), subordonat
secretarului general şi are atribuţii, sarcini, lucrări de executat şi responsabilităţi după cum urmează:
46.1.1 colaborează la elaborarea şi punerea in aplicare a strategiei naţionale şi a programelor de
dezvoltare a boxului (masculin şi feminin);
46.1.2 elaborează şi asigură realizarea in practică a sistemului de norme şi cerinţe tehnico-metodice,
precum şi a criteriilor privind selecţia şi promovarea in grupe valorice a boxerilor, atat in cadrul
secţiilor, cat şi al loturilor naţionale;
46.1.3 analizează calitatea procesului de instruire şi pregătire desfăşurat la nivelul cluburilor şi face
propuneri pentru perfecţionarea sistemului de norme tehnice, cerinţe şi baremuri, pentru
modernizarea procesului de selecţie şi pregătire, de la incepători pană la boxerii de inaltă
performanţă;
46.1.4 impreună cu departamentul competiţional şi de marketing contribuie la perfecţionarea
activităţii competiţionale in vederea creşterii nivelului valoric al boxerilor şi a gradului de
competitivitate pe plan internaţional;
46.1.5 acordă o atenţie deosebită procesului de selecţie, pregătirii şi activităţii competiţionale la
nivelul juniorilor, pentru diminuarea pierderilor pe parcursul trecerii la categoria de seniori, pentru a
se asigura un număr cat mai mare de boxeri valoroşi, de perspectivă;
46.1.6 se preocupă de organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare a antrenorilor;
46.1.7 in colaborare cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă şi Institutul Naţional de Cercetare
pentru Sport, iniţiază realizarea unor studii şi cercetări ştiinţifice in scopul perfecţionării
metodologiei procesului de pregătire; organizează schimburi de experienţă, mese rotunde şi sesiuni
ştiinţifice;
46.1.8 elaborează proiectul planurilor de pregătire şi de participare la competiţiile internaţionale
oficiale şi obiectivele de realizat la J.O., campionate mondiale şi europene, precum şi măsurile ce se
impun pentru reali,zarea lor, pe care le supune aprobării Biroului Federal;
46.1.9 face propuneri nominale pentru antrenorii de loturi şi alcătuieşte, impreună cu aceştia, lotul
olimpic şi alte loturi, pe tot parcursul ciclului de pregătire, face propuneri de completare sau de
radiere din lot;
46.1.10 acordă sprijinul metodic necesar activităţii centrelor naţionale, inclusiv celor olimpice de
pregătire a cadeţilor, juniori şi seniorilor, prin:
46.1.10.1 elaborarea programelor cadru de pregătire pe specificul fiecărui centru;
46.1.10.2organizarea unor controale de specialitate, urmate de elaborarea unor planuri concrete de
acţiuni pentru imbunătăţire activităţii;
46.1.11 participă la elaborarea calendarului competiţional intern şi a celui internaţional, precum şi la
elaborarea regulamentelor competiţiilor respective;
46.1.12 participă la elaborarea normelor şi a cerinţelor pentru clasificarea boxerilor;
46.1.13 elaborează, in colaborare cu colegiul central al antrenorilor, tematica cursurilor de
perfecţionare, pe care le organizează periodic;
46.1.14 organizează consfătuiri tematice anuale cu antrenorii de box;
46.1.15 pe baza colaborării cu Comisia medicală a federaţiei, cu Institutul Naţional de Cercetare
pentru Sport şi cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă, asigură asistenţa medicală la loturile

naţionale, precum şi efectuarea unor cercetări ştiinţifice in acest domeniu;
46.1.16 organizează şi asigură funcţionarea in cadrul federaţiei a unui punct de documentare privind
tehnica, tactica şi metodica boxului, dotat cu diverse materiale de specialitate, inclusiv cu o
videotecă cuprinzand filme de la diferite competiţii interne şi internaţionale;
46.1.17 determină necesarul de echipamente şi materiale specifice din ţară şi din import pentru
asigurarea bazei materiale optime a loturilor naţionale;
46.1.18 elaborează specificaţii tehnice pentru fabricarea in ţară a echipamentelor şi accesoriilor
specifice practicării boxului, precum şi reguli şi condiţii pentru omologarea acestora, asigurand
aplicarea şi respectarea lor, precum şi omologarea modelelor de echipamente şi a prototipurilor de
materiale specifice.
Articolul 47.
47.1 Departamentul economico-financiar este condus de un director economic, subordonat
secretarului general şi are atribuţii, sarcini, lucrări de executat şi responsabilităţi după cum urmează:
47.1.1 organizarea şi conducerea evidenţei financiar-contabile a federaţiei, in conformitate cu Legea
contabilităţii şi alte acte normative din domeniu;
47.1.2 asigurarea cheltuirii judicioase, cu maximă eficienţă tehnică şi economică a fondurilor
alocate pentru fiecare acţiune a federaţiei;
47.1.3 acţionarea şi luarea de măsuri pentru sporirea surselor de venituri proprii prin valorificarea
tuturor facilităţilor şi formelor legale de obţinere a unor fonduri, a unor bunuri, donaţii şi sume din
sponsorizări etc.;
47.1.4 intocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli şi participarea la gestionarea şi
administrarea in condiţii de deplină legalitate a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a patrimoniului
federaţiei;
47.1.5 intocmirea şi depunerea la Administraţia financiară a bilanţului contabil şi a celorlalte
raportări şi declaraţii financiare; intocmirea balanţelor analitice şi lunare şi a situaţiei debitorilor şi
creditorilor federaţiei;
47.1.6 organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv asupra operaţiunilor economice
prevăzute de dispoziţiile legale;
47.1.7 asigurarea, in conformitate cu prevederile legale, a respectării cu stricteţe a normelor legale
in vigoare care privesc activitatea federaţiei;
47.1.8 urmărirea incasării debitorilor şi a situaţiei la zi a tuturor contractelor federaţiei;
47.1.9 urmărirea intregii legislaţii şi informarea conducerii federaţiei pe măsura apariţiei de noi
reglementări şi dispoziţii legale;
47.1.10 asigurarea evidenţei contractelor de inchiriere şi prestări servicii, de utilităţi etc., incheiate
de federaţie cu terţi;
47.1.11 organizarea şi intocmirea formelor necesare pentru ţinerea evidenţei personalului angajat al
federaţiei şi asigurarea legăturii cu Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Camera de Muncă;
47.1.12 calcularea salariilor şi a indemnizaţiilor personalului angajat şi ale colaboratorilor şi
operarea in cărţile de muncă;
47.1.13 incasarea la termen a taxelor, cotizaţiilor, amenzilor etc.;
47.1.14 păstrarea arhivei economico-financiare a federaţiei;
47.1.15 indeplinirea atribuţiilor de casierie, in conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi ale
Regulamentului operaţiunilor de casă;
47.1.16 asigurarea legăturii cu băncile la care federaţia are deschise conturi;
47.1.17 organizarea şi funcţionarea magaziei de echipamente şi materiale a federaţiei in
conformitate cu reglementările in vigoare;
47.1.18 asigurarea activităţilor de secretariat (inregistrarea şi transmiterea corespondenţei).
Articolul 48.
48.1 Departamentul de achiziţii publice are atribuţii şi execută activităţi in conformitate cu
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
48.2 Departamentul de achiziţii publice are drept scop:
48.2.1 asigurarea promovării concurenţei intre operatorii economici potenţiali
furnizori ai federaţiei;
48.2.2 garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;
48.2.3 asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
48.2.4 asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice alocate prin bugetul
federaţiei.
Articolul 49.
Structura de ansamblu a organizării FR Box, nivelele ierarhice ale diferitelor compartimente,
precum şi legăturile dintre acestea sunt descrise in Organigrama FR Box, prezentată in anexa nr. 1
la prezentul Regulament
Articolul 50.
In termen de 3 luni de la data aprobării de către Adunarea generală a prezentului Regulament de
organizare şi funcţionare, atribuţiile şi sarcinile departamentelor vor fi repartizate şi cuprinse in
fişele de posturi intocmite de directorii departamentelor respective.
CAPITOLUL V.
AFILIEREA STRUCTURILOR SPORTIVE şi
EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIAŢI
Articolul 51.
51.1 Procedura de afiliere a structurilor sportive la FR Box este prevazuta in Statutul FR Box.
51.2 Cererea de afiliere cu documentele necesare sunt prezentate in anexa nr 3 la prezentul
Regulament.
51.3 Situaţiile in care membrii afiliaţi pot fi sancţionaţi prin excludere si pierderea calitatii de
membru afiliat, sunt prevăzute in Statutul FR Box
CAPITOLUL VI.
LEGITIMAREA BOXERILOR AMATORI,
LICENŢIEREA BOXERILOR PROFESIONIŞTI şi
TRANSFERAREA ACESTORA
Articolul 52.
52.1 Federaţia Romană de Box şi structurile afiliate oferă cadrul organizatoric, tehnic şi material
pentru valorificarea aptitudinilor sportivilor practicanţi ai boxului, intr-un sistem specializat de
selecţie, pregătire şi competiţie, in vederea afirmării lor pe plan naţional şi internaţional.
52.2 In conformitate cu dispoziţiile Legii 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, modificată prin
O.U.G. nr. 205/2006, privind statutul sportivilor de performanţă, boxerii pot fi amatori şi
profesionişti, in condiţiile prevăzute de Statut şi de regulamentele FR Boxox.
52.3 boxerul profesionist este cel care pentru practicarea boxului indeplineşte următoarele condiţii;
52.3.1 obţine licenţa de boxer profesionist acordată in conformitate cu procedurile prevăzute in
Regulamentul boxului profesionist;
52.3.2 incheie cu o structură sportivă, in forma scrisă, un contract individual de muncă sau o
convenţie in condiţiile Codului civil.
Articolul 53.
53.1 Boxerul de performanţă, amator sau profesionist, care practică sistematic şi organizat acest
sport, pentru a participa in competiţiile oficiale sau naţionale, trebuie să indeplinească următoarele
condiţii:

53.2 să fie legitimat/licentiat la o structura sportiva afiliata la Federaţia Romană de Box, iar in cazul
boxerului profesionist, să aibă contract de muncă sau convenţie, in condiţiile Codului civil, cu acea
structură sportivă;
53.3 să fie posesorul carnetului de legitimare sportivă sau al licenţei de boxer profesionist pe
numele său, inregistrate legal;
53.4 să aibă avizul de atestare a stării de sănătate cu viza medicală la zi;
53.5 să aiba inscrisa in legitimatie/tichet/licenta viza anuală a Federaţiei Romane de Box.
Articolul 54.
54.1 Condiţiile obţinerii licenţei de boxer profesionist şi ale incheierii contractelor individuale de
muncă şi a convenţiilor in condiţiile Codului civil intre un boxer profesionist şi o structură sportivă,
conţinutul contractelor, al convenţiilor, drepturile şi obligaţiile părţilor sunt concretizate, in
conformitate cu prevederile legale, in Regulamentul Boxului Profesionist.
54.2 Condiţiile desfacerii contractului de muncă sau a convenţiei sunt cele prevăzute in legislaţia
muncii şi in Codul civil.
Articolul 55.
55.1 Legitimarea este procedura prin care un boxer este inregistrat ca sportiv de performanţă,
beneficiază de drepturile şi se supune obligaţiilor ce decurg din Statutul şi regulamentele Federaţiei
Romane de Box.
55.2 Carnetul de legitimare/tichetul, in cazul boxerului amator, sau licenţa, in cazul boxerului
profesionist, reprezintă documentul oficial de identitate sportivă care atestă calitatea de sportiv, apt
să practice boxul şi să reprezinte clubul afiliat din care face parte intr-o competiţie oficială locală
sau naţională.
55.3 Sunt supuşi operaţiunii de legitimare sportivă toţi boxerii amatori, care participă in competiţiile
oficiale şi reprezintă un club sportiv afiliat la FR Box.
55.4 Legitimarea boxerilor se efectuează pentru structura sportiva care semneaza si stampileaza
cererea sportivului, sub numele şi prenumele sportivului, inscrise in actul de identitate.
55.5 Procedura de legitimare este prevazuta in Regulamentul de legitimari si transferari
55.6. În cazul pierderii sau deteriorării carnetului de legitimare, F.R.Box poate elibera o nouă
legitimaţie– duplicat – in baza actelor prevăzute in Regulamentul de legitimari si transferari a unei
taxe suplimentare conform cuantumului stabilit
55.7 Fiecare boxer va avea un număr matricol care va fi acelaşi pentru toată perioada cat va activa.
55.8 Inregistrarea boxerilor legitimaţi se face in Registrul de evidenţă a sportivilor legitimaţi, pe
categorii ( amatori/profesionisti ), in care sunt inscrise principalele date personale şi sportive,
numărul matricol, modificările şi operaţiunile ulterioare.
88.9 Boxerii incepatori ( baieti/fete ) au dreptul sa boxeze pe baza tichetului emis de FR Box, timp
de un an, de la data inregistrarii la federatie
55.10. Boxerii ( baieti/fete ) pot participa la atatea competitii cate rubrici de inregistrare a
meciurilor exista in tichet. In situatia in care, fara a depasii perioada de valabilitate a tichetului,
sportivul sustine mai multe meciuri, depasind astfel numarul de rubrici din tichet, structura sportiva
la care este legitimat respectivul sportiv, are obligata sa solicite si sa achite contravaloarea eliberarii
unui nou tichet.
Articolul. 56.
56.1 Competenţa in aprobarea şi efectuarea legitimarilor revine in exclusivitate Biroului Federal.
56.2 Boxerul amator poate reprezenta in competiţii numai clubul la care este legitimat, menţionat in
carnetul de legitimare.
Articolul 57.
57.1 Transferul boxerilor amatori constă in trecerea acestora de la clubul la care sunt legitimaţi la un
alt club, cu acordul lor şi al celor două cluburi, definitiv sau pentru o perioadă limitată de timp.

57.2 Transferarea de la un club la altul va fi operată in carnetul de legitimare al sportivului şi in
Registrul de evidenţă a sportivilor legitimaţi.
Articolu 58. Procedura de transferare este prevazuta in Regulamentul de legitimari si transferari
Articolul 59.Competenţa in aprobarea şi efectuarea transferărilor revine in exclusivitate Biroului
Federal.
Articolul. 60
60.1 Transferul boxerilor amatori constă in trecerea acestora de la clubul la care sunt legitimaţi la un
alt club, cu acordul lor şi al celor două cluburim in scris ( anexe la cererea de transfer a sporivului
respectiv ), definitiv sau pentru o perioadă limitată de timp, prezentand cel putin urmatoarele
documente:
60.1.1 cererea de transfer - scrisa - a sportivului ( model tip FR Box )
60.1.2 acordul clubului de unde pleaca sportivul ( anexa nr. 1 la cererea de transfer a sportivului model tip FR Box )
60.1.3 acordul clubului unde se transfera sportivul ( anexa nr 2 la cererea de transfer a sportivului model tip FR Box )
60.2 Transferarea de la un club la altul va fi operată in carnetul de legitimare al sportivului şi in
Registrul de evidenţă a sportivilor legitimaţi.
Articolu 61. Biroul Federal poate aproba transferarea boxerilor de la un club la altul, fără acordul
clubului unde este legitimat sportivul, numai in conformitate cu Regulamentul de legitimari si
transferari anexa nr. 2 la prezentul Regulament
Articolul 62.
62.1 Boxerii romani amatori se pot transfera la un club din altă ţară, cu dezlegarea clubului unde au
activat şi cu aprobarea federaţiei, in condiţiile stabilite de regulamentele FR Box si internationale.
62.2 Boxerii profesionişti pot disputa meciuri intr-o ală ţară numai cu avizul Federaţiei Romane de
Box, in condiţiile prevăzute in Regulamentul de box profesionist.
Articolul 63. Cluburile din Romania au dreptul să legitimeze, in perioadele stabilite, boxeri de la
cluburi din alte ţări, cu dezlegări de la cluburile unde sunt legitimaţi şi cu aprobarea federaţiilor din
ţările respective, in condiţiile respectării legislaţiei romaneşti, a legislaţiei din ţările din care provin
şi a prevederilor organismelor internaţionale.
CAPITOLUL VII.
COLABORAREA INTRE DOUĂ STRUCTURI
SPORTIVE AFILIATE
Articolul 64.
64.1 Două structuri sportive afiliate la FR Box se pot asocia in scopul imbunătăţirii activităţii de
performanţă şi al asigurării condiţiilor optime de pregătire a sportivilor.
64.2 Asocierea va fi consfinţită printr-o conventie de colaborare, incheiată intre structurile sportive
respective.
64.3 Ca urmare a colaborării stabilite, sportivii vor concura la competiţiile interne şi internaţionale,
sub titulatura ambelor structuri sportive .
64.4 Boxerul poate reprezenta ambele structuri sportive, acestea avand dreptul sa inscrie sportivi la
competitie in urmatoarele conditii:
64.4.1 sportivii vor fi inscrisi numai de catre o singura structura sportiva, in functie de clauzele
contractuale
64.4.2 rezultatele vor fi comunicate catre autoritatile competente, numai pentru in numele unei
singure structuri sportive, iar punctele vor fi atribuite numai acelei structuri sportive, astfel cum este

prevazut in conventia de colaborare, cu respectarea prevederilor legale
Articolul 65.
Convenţia de colaborare va fi transmisă, in original, la FR Box, in vederea aprobării de către Biroul
Federal si va intra in vigoare numai după aprobarea acestuia. Un exemplar al Conventiei va ramane
in arhiva FR Box.
Articolul 66.
66.1 Convenţia, in original va contine, in mod obligatoriu, si urmatoarele informatii:
66.1.1 numarul si data de inregistrare a conventiei
66.1.2 datele de identificare ale partilor, inclusiv a sportivului
66.1.3 durata conventiei
66.1.4 drepturile şi obligaţiile fiecărei structuri sportive faţă de sportiv
66.1.5 drepturile şi obligaţiile sportivului fata de structurile sportive
66.1.6 modul de distribuire a punctelor
66.1.7 modul de incetare a conventiei
66.1.8 situatia sportivului la incetarea convenţiei
*
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