STATUTUL
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE POLE FITNESS ŞI SPORT
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - Federaţia Română de Pole Fitness şi Sport, denumită în continuare “Federaţia”,
este înfiinţată şi funcţionează în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin actul de
voinţă al membrilor săi fondatori :
 ASOCIAŢIA INSTITUTUL DE POLE SPORT, cu sediul social în Bucureşti, Str.
George Enescu nr. 42, bl.6A, sc.2, et.3, ap. 47, cam. 2, Sector 1, înregistrată în Registrul
Special, aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1, potrivit Încheierii din 8.09.2016 dată de
Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. 35236/299/2016, reprezentată prin Preşedinte
Looser Ana Maria, cetăţean român, cu domiciliu declarat în Elveţia, Str. Sonnenweg, Nr.
18, cod postal. 9476, oraş Weite - canton St Gallen, posesoare a paşaportului tip P
ROU nr. 13611988, eliberat de Bucureşti/autorităţile din România, la data de
17.09.2007, C.N.P. 2760914443050;
 ASOCIAŢIA ACADEMIA DE POLE SPORT, cu sediul social în Bucureşti, Intrarea
Brates nr. 18, etaj 1, ap.2, Sector 3, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor,
Partea A, Secţiunea I, ţinut la grefa Judecătoriei Sectorului 3, potrivit Încheierii din
9.12.2016 dată de Judecătoria Sectorului 3 în dosarul nr. 20153/301/2016, reprezentată
prin delegat Bertolon Dana - Florina, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, Str.
George Enescu nr. 42, bl. 6A, sc. 2, et. 3, ap. 47, posesoare a Cl seria RT nr. 809003,
eliberat de SPCEP Sector 1, la data de 30.10.2012, C.N.P. 2780906431515
Art. 2. - Federaţia Română de Pole Fitness şi Sport este persoană juridică de drept privat
fără scop patrimonial.
Art. 3. - Scopul Federaţiei îl constituie organizarea şi controlul asupra practicării pole
fitness-ului pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le
consideră necesare.
În acest sens, principalele obiective ale Federaţiei Române de Pole Fitness şi Sport sunt:
a) Dezvoltarea şi promovarea practicării pole fitness-ului pe teritoriul României în toate
formele sale, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de
naţionalitate, sex sau vârstă;
b) elaborarea de principii şi standarde profesionale în domeniu;
c) organizarea, conducerea şi controlul activităţii de pole fitness pe plan naţional;
d) Organizarea sistemului competiţional naţional, a sistemului naţional de selecţie,
formare, pregătire şi perfecţionare a sportivilor;
e) Dezvoltarea bazei materiale la nivel naţional, destinată practicării pole fitness-ului;
f) Asigurarea reprezentării pole fitness-ului românesc pe plan intern şi internaţional,
inclusiv la competiţiile oficiale internaţionale;
g) Promovarea spiritului de fair-play şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în
activitatea de pole fitness şi sport;
h) Perfecţionarea nivelului de calificare a antrenorilor, a arbitrilor şi a altor tehnicieni, în
concordanţă cu nevoile activităţii de pole fitness;
i) Atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinii sportive în procesul de
pregătire a sportivilor;

j) Dezvoltarea unor legături permanente între federaţie şi asociaţiile, respectiv cluburile
sportive cu secţii de pole fitness, bazate pe autonomie, transparenţă şi loialitate;
k) acordarea de premii, diplome şi distincţii pentru merite deosebite, practicanţilor de
pole fitness, antrenorilor şi/sau arbitrilor;
l) promovarea şi susţinerea unor propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu;
m) acordarea de atestate de pregătire tehnico-profesională în domeniu;
n) promovarea şi sprijinirea, în condiţiile legii, a transferului de cunoştinţe, informaţii,
experienţe şi tehnologii, între membrii Federaţiei;
o) afilierea la alte organisme Internaţionale similare şi la ONG - uri de profil;
p) organizarea de seminarii sau întâlniri ştiinţifice interne şi Internaţionale ce
promovează şi susţin pole fitness –ul ca metoda de sport şi activitate educativă;
q) editarea unor reviste de specialitate.
Schimbarea scopului şi obiectivelor Federaţiei se face numai de către Adunarea Generală.
Art. 4. - In scopul realizării obiectivelor sale, Federaţia Română de Pole Fitness şi Sport
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) Elaborează strategia naţională de dezvoltare a pole fitness-ului, norme, cerinţe şi
baremuri şi controlează aplicarea acestora de către membrii afiliaţi;
b) Organizează activităţile şi competiţiile oficiale de pole fitness la nivel naţional, în baza
regulamentelor şi normelor adoptate potrivit prezentului statut şi omologhează
rezultatele acestora;
c) Organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de pole fitness privind
formarea, perfecţionarea, clasificarea şi promovarea acestora pe baza unui regulament
propriu de funcţionare şi a regulamentelor Federaţiei Internaţionale de Pole Sport
(IPSAF);
d) Elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor din cadrul
reprezentativelor naţionale de pole sport la competiţiile internaţionale;
e) Organizează sau tutelează competiţiile internaţionale oficiale de pole fitness care au
loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului;
f) Colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaţiei Naţionale
si/sau cu instituţii din structura acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor
din domeniul pole fitness-ului;
g) Întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii substanţelor
interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial
capacitatea fizică a sportivilor, precum şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea
violenţei, pentru promovarea spiritului fair-play şi a toleranţei în activitatea de
pregătire şi competiţii;
h) Colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de
Medicină Sportivă pentru sporirea capacităţii de cuprindere şi asigurare a asistenţei
medico-ştiinţifice la nivelul cluburilor şi a loturilor naţionale, precum şi pentru
modernizarea metodelor de antrenament;
i) Administrează şi gestionează mijloacele materiale şi financiare aflate în patrimoniu, în
conformitate cu prevederile legale, precum şi ale statutului, regulamentelor şi normelor
proprii;
j) Asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi
nepatrimoniale sau din activităţi economice directe, realizate în legatură cu scopul şi
obiectul de activitate al federaţiei, organizate în unităţi proprii cu/sau fără personalitate
juridică;
k) Elaborează si editează publicaţii proprii privind activitatea de pole fitness şi sport;
l) Reprezintă, susţine şi apără interesele Federaţiei pe plan intern, în relaţiile cu
Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe
plan internaţional, în relaţiile cu Federaţia Internaţională de Pole Sport, federaţiile

naţionale din alte ţari sau alte foruri sportive internaţionale cu implicaţii în domeniul
pole fitness-ului.
Art. 5. - Denumirea federaţiei este FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POLE FITNESS ŞI
SPORT.
Art. 6. - Sediul federaţiei este situat în Municipiul Bucuresti, Intrarea Brates nr. 18,
parter, Ap. 1, Sector 3. Sediul Federaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului
director.
Art. 7. - FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POLE FITNESS ŞI SPORT se constituie pe o
durata nedeterminată.
Art. 8. - Patrimoniul iniţial al Federaţiei este 200 (douăsute) lei şi este constituit din
aportul în numerar al membrilor fondatori.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia
română în materie, pe numele Federaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor ei.
Art. 9. - Federaţia Română de Pole Fitness şi Sport îşi poate constitui sucursale sau filiale,
în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale,
prin care li se alocă un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale
Federaţiei.
(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislaţiei în vigoare din
ţară în care îşi are sediul filiala înfiinţată.
(5) Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.
Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor federaţiei este stabilită prin
hotărârea Adunării Generale a Federaţiei Române de Pole Fitness şi Sport.
CAPITOLUL II
MEMBRII FEDERAŢIEI
Art. 10. - (1) Membrii Federaţiei Române de Pole Fitness şi Sport sunt:
a) membrii fondatori - membrii care au constituit Federaţia şi au contribuit moral şi
material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;
b) membrii afiliati – membrii care se asociază ulterior fondării, care contribuie
moral şi material la completarea patrimoniului Federaţiei şi care, prin activitatea
lor, sprijină Federaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile
din Statut.
Conform dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, la Federaţia Română de Pole Fitness şi Sport
se pot afilia numai structuri sportive cu personalitate juridică, legal constituite şi
recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive de drept public sau privat, asociaţiile de
pole fitness şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.
c) membrii de onoare - persoane fizice sau/şi persoane juridice care, prin
activitatea lor, sprijină în mod substanţial Federaţia în realizarea obiectivelor,
contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea
scopului Federaţiei Române de Pole Fitness şi Sport sau - personalităţi marcante ale
vieţii ştiinţifice, sportive, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes
ale Federaţiei Române de Pole Fitness şi Sport şi care, prin activitatea lor, sprijină
Federaţia în realizarea obiectivelor acesteia;
(2) Calitatea de membru al Federaţiei se acordă de către Adunarea Generală, prin votul
a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului director.
(3) Contribuţiile membrilor federaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia
constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul
programelor derulate de Federaţia Română de Pole Fitness şi Sport.

Art. 11. - Procedura de afiliere
(1) Afilierea structurilor sportive menţionate la Art. 10 alin. (1) lit. b) la Federaţia Română
de Pole Fitness şi Sport şi respectiv la asociaţiile de pole fitness judeţene sau a
municipiului Bucureşti se poate face numai dupa ce le este recunoscută oficial calitatea
de structură sportivă, ca urmare a înscrierii în Registrul sportiv ţinut de către Ministerul
Tineretului şi Sportului şi obţinerii numărului de identificare şi a Certificatului de
identitate sportivă, în conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
(2) Un club sau o asociaţie de pole fitness judeţeană sau a municipiului Bucureşti care
doreşte să devină membru al Federaţiei Române de Pole Fitness şi Sport trebuie să
adreseze o cerere scrisă către Federaţie, prin care solicită afilierea şi se obligă să
respecte statutul, regulamentele, normele şi hotărârile acesteia. Cererea de afiliere
trebuie completată de către solicitanţi cu datele mai jos menţionate:
-

numărul de identificare al structurii sportive;
numărul şi data emiterii Certificatului de identitate sportivă;
denumirea structurii sportive;
sediul, telefon, fax, culorile clubului;
componenţa nominală a organului de conducere/administrativ;
reprezentanţi legali/persoane împuternicite să-i angajeze interesele, nominal şi cu
specimene de semnături;
- data completării, semnătura, ştampila.
La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
A. În cazul structurilor juridice de drept privat:
- actul constituirii şi statutul, în copie legalizată;
- copie după hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordarea a
personalităţii juridice;
- copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă;
- copie legalizată după Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor
juridice fără scop patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără
scop patrimonial;
- copie legalizată după Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în
cazul structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale pe acţiuni;
- dovada sediu;
- dovada patrimoniu.
B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:
- actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate, în copie
legalizată;
- actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de organizare şi
funcţionare, în copie legalizată;
- copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă;
- dovada sediu;
- dovada patrimoniu.

C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv:
- actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate, în copie legalizată;
- actul de dispoziţie, în copie legalizată, prin care se stabileşte ca respectiva
unitate de învăţământ să desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi
de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional;
- copie legalizată după Certificatul de identitate sportivă;

- dovada sediului;
- dovada patrimoniului.
(3) Consiliul director poate hotărî afilierea/admiterea cu titlu provizoriu a unui membru,
aceasta hotărâre urmând să fie supusă aprobării primei Adunări Generale a Federaţiei,
care va decide afilierea/admiterea definitivă.
(4) Un membru afiliat trebuie să achite taxa de afiliere şi cotizaţia anuală pentru anul în
cursul căruia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată în termen de 30 de zile de la
data admiterii ca membru al federaţiei de către Adunarea Generală. În cazul neachitării
cotizaţiei în termenul de 30 de zile de la data admiterii ca membru, ca şi în cazul în
care acesta nu va achita cotizaţia anuală până la data de 1 mai a fiecărui an, membrul
afiliat va fi suspendat de către Comitetul Executiv. Ca urmare a suspendării, membrului
afiliat i se va ridica dreptul de participare la competiţii, precum şi dreptul de
reprezentare în organele federaţiei.
Art. 12. - (1) Membrii fondatori şi membrii afiliaţi ai Federaţiei Române de Pole
Fitness şi Sport au următoarele drepturi:
a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru
funcţiile pentru care candidează;
c) să beneficieze de programele iniţiate de Federaţie;
d) să participe la programele şi competiţiile derulate/organizate de Federaţie;
e) să beneficieze de serviciile Federaţiei;
f) alte drepturi prevăzute în regulamentele Federaţiei.
(2) Obligaţiile membrilor federaţiei sunt următoarele:
a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului
Director al federaţiei;
b)să conserve şi să respecte scopul şi obiectivele propriilor statute şi regulamente;
c) să conserve şi să respecte imaginea şi prestigiul Federaţiei Române de Pole Fitness şi
Sport, precum şi ale organelor şi oficialilor acesteia;
d)să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor federaţiei prin sprijin financiar,
material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor
iniţiate/derulate de federaţie;
e) să-şi îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care
şi le-au luat sau care le revin potrivit Statutului şi regulamentelor federaţiei;
f) să notifice federaţiei, în termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii definitive a
instanţei judecătoreşti şi Ministerului Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile, orice
modificare intervenită în actul constitutiv, pentru a fi operată în documentele federaţiei,
respectiv în Registrul sportiv.
Art. 13. - Membrii de onoare ai Federaţiei Române de Pole Fitness şi Sport au
următoarele drepturi:
a) să participe la dezbaterea tuturor problemelor federaţiei şi să-şi exprime în mod liber
punctul de vedere, fără a avea drept de vot;
b) să fie angajaţi pe bază de contract sau convenţie civilă, în limitele competenţelor
acestora şi ale necesităţilor federaţiei, pentru activităţi desfăşurate în cadrul federaţiei;
c) să fie scutiţi de obligaţia privind plata cotizaţiei sau alte contribuţii reprezentând
resurse patrimoniale ale federatiei, după constituirea acesteia;
d) pot fi numiţi în cadrul Consiliului Director, în limita a cel mult o pătrime din
componenţa sa.
Art. 14. – Sancţiunile care se pot aplica în cazul savârşirii de către membrii federaţiei a
următoarelor abateri:
a) denigrarea activităţii federaţiei;
b)întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură federaţiei;

c) angajarea federaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de
conducere;
d) încălcări ale normelor de etică profesională şi morală incluse în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al federaţiei;
e) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă;
f) neparticiparea sistematică a persoanelor care fac parte din conducerea federaţiei la activitatea structurii de
conducere în care au fost alese sau împiedicarea prin diferite mijloace ca acestea să-şi desfăşoare în mod
eficient activitatea
sunt următoarele:
a) avertisment;
b) suspendarea pe termen determinat din federaţie sau din funcţia de conducere
potrivit Statutului;
c) excluderea din federaţie.
Art. 15. - (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată, sau prin deces.
b) prin dizolvarea membrului afiliat;
c) ca urmare a radierii ca structură sportivă din Registrul sportiv;
d) prin excludere în următoarele situaţii:
- încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de
conducere ale federaţiei,
- ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă,
pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi
principiile federaţiei;
- în caz de neplată a cotizaţiei timp de 6 (şase) luni.
(2) Excluderea unui membru afiliat din federaţie se aprobă de către Adunarea Generală, la
propunerea Consiliului Director.
(3) Membrii excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social al federaţiei.
CAPITOLUL III
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL FEDERAŢIEI
Sectiunea I
Adunarea Generală
Art. 16. - (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea
membrilor fondatori şi membrilor afiliaţi.
(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale federaţiei;
b)aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
d)alegerea şi revocarea cenzorului sau după caz a comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea Actului constitutiv ţi a Statutului federaţiei;
g)dizolvarea şi lichidarea federaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.
Art. 17. - (1) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de
control permanent asupra Consiliului director şi cenzorului.
(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru
desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile de la data desfăşurării ei, în acest
din urmă caz dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea Statutului;
b) apar situaţii care afectează existenţa federaţiei;

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/2 din numărul membrilor fondatori
şi al membrilor afiliaţi.
(3) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris,
punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.
(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în
scris şi depuse la sediul federaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc
Adunarea Generală.
Art. 18. - (1) La Adunarea Generală participă:
a) membrii fondatori;
b) membrii afiliaţi;
c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;
d) alţi invitaţi, fără drept de vot.
(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi membru afiliat are
dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art. 19. - Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor au loc o dată la patru ani, cu
excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la prima
Adunarea Generală care le urmează.
Art. 20. - (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o
jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi membrii afiliaţi.
(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se
reconvoaca după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul
asociaţilor prezenţi.
(3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de
Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza în procesul-verbal
întocmit.
(4) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la
secretariatul federaţiei.
(5) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a delegaţilor membrilor
fondatori şi a membrilor afiliaţi prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect
dizolvarea federaţiei sau modificarea scopului ei.
(6)Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului
federaţiei pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare
dintre asociaţii care au lipsit sau au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta
în procesul-verbal de sedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă
despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Secţiunea a ll-a
Consiliul director
Art. 21. - (1) Consiliul Director al federaţiei asigură punerea în executare a
hotărârilor Adunării Generale.
(2) Consiliul director al federaţiei este constituit la înfiinţare din 3 persoane, astfel:
a) Preşedinte : Looser Ana Maria, reprezentant al asociatului fondator “Asociaţia Institutul
de Pole Sport”;
b)Vicepreşedinte : Bertolon Dana Florina, reprezentant al asociatului fondator “Asociaţia
Academia de Pole Sport”;
c) Secretar : Angelescu-Baldor Livia-Sabina, reprezentant al asociatului fondator
“Asociaţia Institutul de Pole Sport”.
(4) Membrii Consiliului Director sunt reeligibili.
(5) Federaţia este reprezentată în faţa autorităţilor publice, în justiţie şi în relaţiile cu terţii de
preşedintele Consiliului Director sau de vicepreşedinte.
(6) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive,
inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de federaţie să încheie acte

juridice în numele şi pe seama federaţiei sau să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în
statut sau stabilite de adunarea generală.
(7) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor.
Art. 22. - Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea
Generală, cu întrunirea unei jumătăţi plus unu din votul delegaţilor membrilor
fondatori şi ai membrilor afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4
ani.
(2) Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii iniţiali ai Consiliului Director vor putea
fi înlocuiţi.
(3) În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit cu
unul dintre reprezentanţii membrilor fondatori sau afiliaţi, sau cu o terţă persoană,
potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din
numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.
(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să
notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia
operând la data împlinirii preavizului.
(5) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.
Art. 23. - În exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli, proiectul programelor federaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama federaţiei;
c) aprobă organigrama şi strategia de personal ale federaţiei;
d) elaboreaza regulamentul intern de funcţionare şi organizare al federaţiei;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 24. - Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii
sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele in
linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la
deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele
cauzate federatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 25. - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului federaţiei pot fi
atacate de asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit
sau au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă,
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 26. - (1) Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori
nevoile federaţiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de
înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată.
(3) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul
membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.
Art. 27. - Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în proceseverbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
Art. 28. - În realizarea scopului şi obiectivelor sale federaţia poate avea servicii specializate a
căror modalitate de funcţionare şi organigramă se stabilesc de Consiliul director care va
angaja personal contractual.

Sectiunea a Ill-a
CONTROLUL FINANCIAR
Art. 29. – Dacă numărul asociaţilor va deveni mai mare de 15, numirea unui cenzor va fi
obligatorie. Acesta va putea fi o persoană din afara federaţiei.
Art. 30. – (1) Dacă federaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrisi, controlul
financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori. Comisia de cenzori va fi
alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
(2) Cel puţin unul dintre cenzori va trebui să fie contabil autorizat sau expert contabil, în
condiţiile legii.
(3) Comisia de cenzori îşi va putea elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 31. – (1) În realizarea competenţei sale, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
(2) În condiţiile aliniatului precedent, membrii Consiliului Director sunt obligaţi să pună la
dispoziţia persoanelor însărcinate cu controlul gestiunii toate documentele solicitate de către
acestea.
Art. 32. – Până la data numirii cenzorului, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al
consiliului director va putea exercita dreptul de control.
Art. 33. – (1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului
financiar intern al federaţiei.
(2) Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din
votul membrilor fondatori şi membrilor afiliaţi prezenţi, pentru un mandat de 4 ani.
CAPITOLUL IV
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE
Art. 34. – Veniturile federaţiei provin din:
a) cotizaţiile si contribuţiile în bani ale membrilor fondatori şi ale celorlalte categorii de
membri;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de federaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare a
unor târguri, expoziţii şi/sau alte manifestări;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 35. – (1) Federaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se
reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului federaţiei.
(2) Federaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, daca acestea au
caracter accesoriu şi au legatură strânsă cu scopul principal al ei.
Art. 36. – (1) Principalele cheltuieli ale federaţiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor federaţiei;
b) salarii şi adaosuri la salarii;
c) indemnizaţii, prime şi premii;
d) procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatura tehnică specifică pole sportului sau
medicală şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului federaţiei;
e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masă, transport;
g) utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apa etc.;
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se
aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Director.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele
statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificatii şi altele asemenea din
disponibilităţile existente.
Art. 37. – Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data
de 31 decembrie ale fiecărui an.
CAPITOLULV
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 38. – (1) Următoarele situaţii au ca efect dizolvarea de drept a Federaţiei:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de 3 luni
de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu
statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care,
potrivit statutului, adunarea generală sau, dupa caz, consiliul director trebuia să se
constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit
timp de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvării se realizeaza prin hotărârea Tribunalului în a cărei circumscripţie
se află sediul federaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 39. – Federaţia se dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane
interesate:
a) când scopul sau activitatea federaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când federaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când federaţia a devenit insolvabilă;
Art. 40. – Federaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15
zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la Tribunalul în
a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul federaţiilor.
Art. 41. – În cazul dizolvării federaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se transmit
asociaţilor, proporţional cu contribuţia acestora la dobândirea lor. Asociaţii vor putea
hotărî ca bunurile rămase în urma lichidării să fie transmise către persoane juridice de drept
privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu cel al federaţiei.
Art. 42. – (1) Dizolvarea federaţiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile
legii, iar de la data numirii acestora, mandatul consiliului director va înceta.
(3) Lichidatorii vor fi obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale
federaţiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea
datei acestora.
(4) Lichidatorii îşi vor îndeplini mandatul sub controlul cenzorilor.
(5) Atât faţă de federaţie, cât şi faţă de asociaţi lichidatorii sunt supuşi regulilor
mandatului.
(6) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea federaţiei din Registrul
federaţiilor.
Art. 43. – Federaţia încetează să mai aibă fiinţă la data radierii din Registrul federaţiilor.

Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă
descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE.
Art. 44. – Federaţia Română de Pole Fitness şi Sport este supusă, sub toate aspectele,
prevederilor legii române.
Art. 45. – Toate comunicările şi/sau notificările, ce au a fi transmise, potrivit prevederilor
Statutului sau Actului Constitutiv al federaţiei ori ale dispoziţiunilor legale, vor fi făcute prin
(a) scrisoare recomandată sau (b) fax la adresele menţionate în preambul si/sau în cererile de
afiliere, iar cu privire la federaţie, pe adresa sediului social.
Art. 46. – Oricare dintre asociaţi va notifica federaţiei orice schimbare intervenită în adresa
declarată, în termen de maximum 15 zile de la data schimbării, sub sancţiunea de a nu se ţine
seama de modificarea intervenită.
Art. 47. – Dacă vreo prevedere a Statutului va fi declarată nelegală sau neproducătoare de
efecte juridice, de instanţele judecătoresti competente, restul clauzelor vor rămâne valabile şi
executabile silit, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 48. – Orice litigiu care rezultă din încheierea, executarea, modificarea sau interpretarea
acestui Statut se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz contrar, va fi supus spre soluţionare
instanţei judecătoresti române în circumscripţia teritorială a căreia se află sediul social.
Prezentul Statut s-a incheiat in 5 (cinci) exemplare, toate cu valoare juridica egala, astăzi 31
Martie 2017.
ASOCIAŢI
ASOCIAŢIA INSTITUTUL DE POLE SPORT
prin Looser Ana Maria
ASOCIAŢIA ACADEMIA DE POLE SPORT
prin Bertolon Dana – Florina

UNIUNEA AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA
Baroul Bucureşti
Cabinet de Avocat
“ Vlad-Adrian Mihalache“

Subscrisul avocat Vlad-Adrian Mihalache
în conformitate cu dispoziţiile Art. 3, alin. 1, teza a 3-a
din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, atest data, identitatea părţilor
şi conţinutul prezentului act, redactat de mine şi
care conţine, în total, 11 (unsprezece) file.
Data :

31 Martie 2017
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