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CAPITOLUL 1
DESPRE CLUB
Articolul 1 – Natura
FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMISOARA este o Asociaţie Sportivă romana, fara
scop patrimonial, alcătuită din persoane fizice, cu propriul său statut legal,
CONTINUATOAREA CLUBULUI-SIMBOL AL BANATULUI ISTORIC, fondat la data
de 21 octombrie a anului 1928, ale carui istorie, principii, valori si identitate le adopta. In
semn de omagiu si gratitudine pentru opera inaintasilor, le va fi acordat titlul de Membru de
Onoare acelor persoane (fosti Membri Fondatori, jucatori, antrenori, conducatori etc.) in
viata, care au contribuit la performantele sportive intre anul 1928 si 1948, precum si
mostenitorilor de gradul I si II ale acelora dintre cei enumerati care au decedat.
Membrii Fondatori, persoane fizice, isi exprima prin prezentul statut, in mod expres,
vointa de asociere in vederea constituirii Asociatiei Sportive "Fotbal Club Ripensia
Timisoara".
Principiile care constituie fundamentul intregii activitati a Asociatiei Sportive
FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMISOARA sunt:
a) Educarea, cultivarea si dezvoltarea spiritului civic, precum si promovarea unei
conduite morale;
b) Cultivarea spiritului de sportivitate, solidaritate si generozitate;
c) Desfasurarea intregii activitati exclusiv in folosul comunitatii, si nicidecum in
interesul unei persoane sau unui grup restrans;
d) Acordarea unui respect deosebit legilor si regulamentelor in vigoare, competitiilor
sportive, partenerilor, simpatizantilor si competitorilor;
e) Reprezentarea cu devotament, onoare si demnitate a Clubului in competitiile
sportive, precum si in relatiile cu alte entitati;
f) Derularea tuturor actiunilor in scopul promovarii armoniei vietii sociale din
comunitate, al cultivarii valorilor umane si sportive autentice.
Articolul 2 – Numele şi blazonul
Numele Asociaţiei Sportive este "Fotbal Club Ripensia Timisoara" (FC RIPENSIA),
iar blazonul acesteia este următorul:

Identificarea culorilor blazonului sunt ataşate ca anexă.
Asociatia Sportiva Fotbal Club Ripensia Timisoara va fi denumita, in cuprinsul
prezentului Statut, "Clubul" sau "FC Ripensia".
Articolul 3 – Sediul. Durata. Patrimoniul
Sediul oficial al Clubului este situat în TIMISOARA , CALEA URSENI Nr.16B.
Asociatia Sportiva "FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMISOARA" se constituie pe
durata nedeterminata.
Patrimoniul Asociatiei Sportive „FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMISOARA” este
format dintr-un activ patrimonial initial in valoare de 9.500 (nouamiicincisute) lei, subscris
si varsat in intregime de membrii fondatori la data constituirii, fiecare membru fondator
contribuind cu suma de 500 (cincisute) lei.
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Articolul 4 – Scopul si Obiectivele
Scopul Asociatiei Sportive "FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMISOARA" este de
promovare, difuzare şi prezentare a fotbalului ca disciplina, de practicare a acestuia de catre
membrii clubului, de participare la activitati si competitii sportive, de a descoperi, a
selectiona, a initia si a pregati copii si tineret pentru sportul de performanta.
Obiectivele care ghideaza activitatea Clubului sunt:
- Promovarea, practicarea, difuzarea si prezentarea de fotbal. Cu acordul
Consiliului Director pot fi adaugate si alte discipline sportive, acestea urmand
a fi ratificate de catre Adunarea Generala a Asociatilor;
- Promovarea şi participarea la activităţi sociale, culturale, artistice, ştiinţifice
sau recreative, care sunt relevante şi necesare pentru a menţine natura
reprezentativă şi imaginea publică dorita, tradiţia pe care o doreste continuata,
precum si loialitatea faţă de membrii Clubului, publicul general şi Banat.
- Promovarea şi protejarea drepturilor şi intereselor membrilor asociatiei;
- Derularea tuturor acţiunilor în scopul promovării armoniei vieţii sociale din
comunitate, al promovării valorilor umane si sportive autentice;
- Sprijinirea, prin formele legale, pentru desfăşurarea diferitelor activităţi cu
caracter sportiv omagial, comemorativ, cultural, recreativ sau în alte activităţi
de reprezentare;
- Promovarea de acţiuni de interes general în domenii ca: sprijinirea şi
promovarea sportului, lupta împotriva violenţei în sport şi a dopajului,
menţinerea şi cultivarea spiritului de fair-play, promovarea sănătăţii, educaţiei
şi activităţii de tineret prin sport.
- Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi sportive, cu sportivi ai asociaţiei, şi
participarea acestora la diverse competiţii oficiale sau neoficiale, atat in tara,
cat si in strainatate.
Pentru indeplinirea acestor obiective, Clubul:
a) Va organiza şi va participa la evenimente şi competiţii sportive;
b) Va promova practicarea sportului, prin intermediul secţiunilor sale, în special în
rândul tinerilor;
c) Va interveni în activităţi sociale, culturale, artistice şi ştiinţifice, aşa cum sunt
convenite de organele sale de conducere;
d) Va dezvolta relaţii între membrii Clubului şi terţe părţi, şi relaţii cu alte instituţii,
totul, cu obiectivul comun de a menţine şi îmbunătăţi semnificaţia sportivă şi socială de care
se bucură Clubul;
e) Va promova solidaritatea, dimensiunea civică şi socială a Clubului în Banatul
Istoric şi în întreaga tara;
f) Va promova relatii de parteneriat cu alte entitati din domeniul sportului, in vederea
dezvoltarii si valorificarii cu precadere a potentialului sportiv din Banat.
Articolul 5 – Zona teritorială
Menţinând identitatea banateana a Clubului, FC Ripensia va lua parte la activităţi
sportive şi complementare subliniate în articolul precedent, în arene locale, naţionale sau
internaţionale, după cum este cazul şi după cum se cere de competiţiile sportive sau
activităţile complementare la care participă.
Articolul 6 – Limba
Limba normală, cu utilizare preferenţială, în toate activităţile Clubului, va fi limba
romana.
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Articolul 7 – Regulamente aplicabile
Clubul va fi condus conform prezentului Statut, iar în ceea ce priveşte aspectele la
care nu se face referire în acesta, de către dispoziţiile care reglementează activitatea
Asociaţiilor şi Cluburilor Sportive, de către regulamentele aplicabile acestora în Statut şi
Regulamentele Federaţiilor sau Asociaţiilor şi Cluburilor Sportive din zonele diverselor
activităţi sportive ale Clubului.
Atunci când regulamentele federative se aplică în mod subsidiar, acestea vor fi
înţelese în principal ca fiind cele ale Federaţiilor de Fotbal, cu excepţia cazului în care
reglementează aspectele specifice sportive sau disciplinare ale unei activităţi sportive diferite
de fotbal, caz în care vor fi aplicate regulamentele Federaţiei corespunzătoare.
Articolul 8 – Registrul
FC Ripensia va fi inscrisa in toate Registrele institutiilor prevazute de legislatia in
vigoare din Romania.
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CAPITOLUL 2
DESPRE MEMBRII ASOCIATI AI CLUBULUI
Articolul 9 – Despre Membrii Asociati ai Clubului
Membrii fondatori ai Clubului sunt persoanele fizice care au initiat, semnat, sustinut si
promovat principiile fundamentale care stau la baza infiintarii Asociatiei Sportive Fotbal
Club Ripensia Timisoara.
Membrii Asociati ai Clubului, pot fi doar persoane fizice, acestia urmand a fi
denumiţi după cum urmează:
a) Copii, in varsta de până la 5 ani;
b) Tineri, incepand cu varsta de la 6 ani până la 17 ani;
c) Adulţi, incepand cu varsta de la 18 ani;
d) Seniori, cu varsta de la 65 de ani, cu condiţia să fi avut calitatea de Membri
Asociati în ultimii 5 ani;
e) Membri Fondatori, asa cum sint ei enumerati in Actul Constitutiv, cei care au
constituit Clubul, aderând la principiile enuntate in art.1, a caror respectare si aplicare
neconditionate se obliga sa le vegheze.
Denumirile asociatilor menţionate mai sus (la lit. a, b, c si d) vor intra în vigoare în
anul în care sunt indeplinite cerinţele corespunzătoare.
Calitatea de Membru Fondator este transmisibila mostenitorilor de drept ai
Membrului Fondator sau unei persoane desemnate de acesta, cu conditia ca persoana
respectiva sa fie validata / acceptata de catre ceilalti Membri Fondatori. Decizia acestora se ia
prin majoritate simpla, iar in caz de paritate, votul celui mai varstnic Membru Fondator este
decisiv. In cazul pluralitatii de mostenitori, calitatea de membru fondator este transmisibila
numai unui singur mostenitor de drept.
Transmiterea calitatii de Membru Fondator poate surveni in urmatoarele situatii:
- Prin decizia expresa a Membrului Fondator, comunicata oficial Clubului, in cazul in
care apare imposibilitatea exercitarii in continuare a drepturilor, obligatiilor si atributiilor;
- Prin decesul Membrului Fondator.
Cu privire la poziţia sa ca moştenitor sau persoană desemnată de către Membrul
Fondator, urmasul va trebui sa certifice aceasta, în termen de 12 luni de la data decesului
Membrului Fondator sau de la data in care acesta notifica Clubul sau pe ceilalti Membri
Fondatori despre intentia de a trasmite calitatea de Membru Fondator, prezentând
documentaţia pentru dovedirea acestui lucru. In cazul în care există mai mulţi moştenitori,
urmasul va prezenta, in acelasi termen de 12 luni, un document în care ceilalţi moştenitori îşi
exprimă acordul pentru ca statutul de Membru Fondator sa fie transmis acestuia (cu exceptia
situatiei in care Membrul Fondator l-a indicat in mod expres ca mostenitor, caruia ii transfera
calitatea de Membru Fondator). În caz de litigiu între diferitele părţi interesate, alocarea va fi
determinata de solutia adoptata in acel litigiului. În orice caz, calitatea de Membru Fondator
poate fi transmisa unei singure persoane.
Calitatea / statutul de Membru Fondator se dobindeste de catre urmas incepind din
momentul in care ceilalti Membri Fondatori au validat / acceptat urmasul, printr-un Proces
Verbal, inregistat la Club. Impreuna cu calitatea / statutul de Membru Fondator, urmasului i
se transmit si drepturile conferite de prezentul Statut.
Articolul 10 – Drepturile Membrilor Asociati
Membrii asociati, a căror calitate de Membru asociat va fi personală şi netransferabilă
(cu exceptia cazului Membrilor Fondatori, conform articolului 9), vor avea următoarele
drepturi:
1. De a fi Delegaţi in Adunarea Generala, în conformitate cu circumstanţele şi
condiţiile stabilite în articolul 21;
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2. De a fi alegători şi eligibili pentru funcţii în Consiliul Director, în conformitate cu
ceea ce este stabilit în articolele 37 şi 38, sau pentru funcţii în orice alt organ de conducere,
administrativ sau consultativ, reglementat de prezentul Statut sau care este creat de către
Consiliul Director, în conformitate cu regulamentele aplicabile;
3. De a participa în activităţi sportive şi activităţi sociale, recreative, culturale sau
ştiinţifice, pe care Clubul le organizează în favoarea Membrilor Asociati, în conformitate cu
normele şi regulamentele prevăzute de Consiliul Director;
4. De a participa la evenimentele sportive organizate de Club, în conformitate cu
alocările de locuri care sunt atribuite Membrilor Asociati, la orice moment dat, în funcţie de
disponibilităţile existente. Pentru fiecare dintre dotările Clubului, un singur loc poate fi alocat
unui singur Membru Asociat.
Consiliul Director, în conformitate cu condiţiile pe care le stabileşte, poate atribui
locuri alocate Membrilor Asociati ai Clubului, în dotări ale FC Ripensia, altor persoane, atâta
timp cât acestea au sau obţin calitatea de Membru Asociat al Clubului, nu au deja alocat un
alt loc în dotarile Clubului şi pot dovedi acordul sau dorinţa deţinătorului locului şi a
solicitantului, pentru o nouă alocare, prin înfăţişarea lor în persoană la birourile Clubului,
prezentând o notificare publică scrisă sau un înscris privat, semnat în mod legal în faţa unui
notar, în care este specificat acordul deţinătorului locului, sau documentaţia cerută în caz de
deces, aşa cum se prevede în art.14.
Este interzis în mod expres transferul oneros, de către Membrii Asociati cărora le sunt
alocate locuri, a dreptului de a participa la evenimente sportive utilizând locurile care fac
obiectul alocării respective, cu excepţia cazului în care acest transfer se face prin intermediul
sau în beneficiul Clubului.
5. De a fi informaţi cu privire la orice aspect care afectează individual calitatea lor de
a fi Membru Asociat al Clubului şi relaţiile lor cu Clubul;
6. De a fi respectaţi în termeni de drepturi la onoare, demnitate şi confidenţialitate,
inclusiv, în legătură cu cea din urmă, pentru calitatea lor de a fi Membru Asociat al Clubului,
iar adresa de domiciliu sau alte circumstanţe personale, conţinute în dosarele care îi privesc,
să nu fie transmise publicului sau terţelor părţi, cu excepţia aspectelor disciplinare, care vor fi
reglementate de prevederile Capitolului VI;
7. De a solicita şi primi asistenţa Avocatului Membrilor, în condiţiile stabilite de acest
Statut;
8. In vederea exercitarii obligatiei asumate, de a veghea la respectarea si aplicarea
neconditionate a principiilor enuntate in art.1, Membrii Fondatori au Drept de Veto asupra:
- Hotaririlor Adunarii Generale;
- Candidatilor si candidaturilor depuse in cadrul proceselor electorale.
Dreptul de veto se exercita de catre Membrii Fondatori in ansamblul lor (in bloc),
decizia de veto luandu-se prin majoritate simpla, in caz de paritate votul celui mai varstnic
Membru Fondator fiind decisiv. Modalitatea de votare este la latitudinea Membrilor
Fondatori.
Veto-ul se comunica in termen de 48 de ore de la pronuntarea hotaririi Adunarii
Generale, respectiv de la incheierea perioadei pentru prezentarea candidaturilor (conform
articolului 36 si articolului 44), care fac obiectul dreptului de veto. Totusi, in cazul hotaririlor
Adunarii Generale, Membrii Fondatori vor intreprinde toate diligentele posibile pentru a
comunica veto-ul chiar in cadrul respectivei sesiuni a Adunarii Generale.
Membrii Fondatori vor comunica Adunarii Generale, respectiv Comitetului Electoral,
motivele veto-ului.
Odata exprimat / comunicat veto-ul, acesta devine imediat si neconditionat aplicabil.
Articolul 11 – Obligaţiile Membrilor Asociati
Membrii asociati vor avea următoarele obligatii:
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1. De a respecta Statutul Clubului, acordurile Adunării Generale, Regulamentele
interne şi Regulamentele convenite de Consiliul Director, în exercitarea drepturilor care le-au
fost conferite;
2. De a-şi exercita toate drepturile care le-au fost conferite prin calitatea de a fi
Membru Asociat, cu demnitatea şi respectul impuse de imaginea publică şi renumele
Clubului şi - în legătură cu dreptul lor de a participa la activităţile Clubului şi libertatea de
vorbire şi exprimare - cu onoarea, demnitatea şi confidenţialitatea impuse de alţi Membri
Asociati, delegaţi, directori, persoane din domeniul sportului, jucători, antrenori, angajaţi şi
orice altă persoană asociată cu Clubul;
3. De a contribui la susţinerea responsabilităţilor financiare ale Clubului, prin
efectuarea periodică a tuturor plăţilor ordinare şi extraordinare, aşa cum sunt prevăzute de
Statut sau convenite de Adunarea Generală sau Consiliul Director, ca parte a competenţelor
lor respective, sub forma taxelor de acces, periodice sau extraordinare, bilete de sezon sau
alte contribuţii pentru utilizarea dotărilor şi serviciilor Clubului sau participarea la
competiţiile şi evenimentele sportive, pe care Clubul le organizează sau la care participă
echipa sa sau oameni ai sportului aparţinând Clubului;
4. De a contribui la îndeplinirea activităţilor Clubului, atât prin sport, cât şi prin
participarea în organele de conducere, consultative sau de administraţie, atunci când este
cazul;
5. De a îşi onora prompt obligaţiile financiare de orice fel, altele decât cele menţionate
în articolul 11, pct.3, pe care Membrii Asociati le au faţă de Club, şi de a compensa Clubul,
cu punctualitate, pentru daune sau pierderi cauzate bunurilor Clubului, ca o consecinţă a
acţiunilor sau omisiunilor Membrului Asociat respectiv;
6. De a comunica o adresă postala si una de e-mail, la care pot fi trimise comunicările
Clubului, şi de a asigura notificări certe cu privire la orice schimbare de adresă;
7. De a pune la dispoziţie un număr de cont si detaliile registrului bancar pentru o
instituţie financiară, in scopul perceperii taxelor sau contribuţiilor de Membru Asociat şi la
care pot fi făcute plăţile Clubului.
Articolul 12 – Obţinerea calităţii de Membru Asociat al Clubului
Admiterea Membrilor Asociati ai Clubului va fi de competenţa Consiliului Director,
care poate stabili oricând limite temporare, cu privire la numărul maxim de Membri Asociati
sau condiţiile generale de admitere.
Admiterea Membrilor Asociati se face printr-o cerere adresată de persoana în cauză
sau de un reprezentant legal, dacă persoana respectivă este minoră sau se află în incapacitatea
de a face acest lucru.
Cererea de admitere se va face utilizând formularele puse la dispoziţie de
Administraţia Clubului, care solicită detaliile personale stabilite de Consiliul Director, care
trebuie să includă în mod necesar un angajament de a accepta Statutul şi debitul direct al
taxelor de la un cont curent sau registru bancar al unei instituţii financiare.
Consiliul Director poate delega unui Secretar facultatea de a admite Membri Asociati
ai Clubului, atunci când aceştia îndeplinesc cerinţele generale stabilite de Statut şi Consiliul
Director.
Acordul de a admite un Membru Asociat va fi comunicat, în scris sau prin e-mail,
persoanei în cauză, împreună cu o copie a Statutului in format electronic, indicând numărul
de Membru Asociat corespunzător, care va fi alocat corelativ şi în ordinea cererilor.
Înscrierile de noi Membri Asociati vor fi înregistrate în Registrul Membrilor Asociati,
prevazut la art.57.
Dacă admiterea de Membri Asociati a fost suspendată, Consiliul Director poate crea
un registru provizoriu al cererilor de admitere, în care vor fi înregistrate cererile făcute. Acele
persoane înregistrate în acest Registru vor avea dreptul de preemţiune la admiterea în Club,
odată ce admiterea de noi Membri Asociati este permisă din nou.
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Articolul 13 – Suspendarea calităţii de Membru Asociat
Calitatea de Membru Asociat al Clubului poate fi suspendată numai individual şi
numai pentru motivele stipulate in cuprinsul acestui Statut.
Suspendarea calităţii de Membru Asociat al Clubului va avea loc printr-o decizie
disciplinară, luată pe baza cazurilor de încălcări grave şi foarte grave în legătură cu
comportamentul de Membru Asociat, aşa cum se detaliază în art.66, pct.3 din Statut.
Suspendarea trebuie să fie decisă de Comisia de Disciplina (respectiv, in cazul unui
Membru Fondator, de catre ceilalti Membri Fondatori), la care se face referire în articolul 55,
prin procedura specificată în articolul 69.
Perioada maximă de suspendare a calităţii de Membru Asociat va fi de doi ani.
În timpul perioadei de suspendare, Membrul Asociat nu îşi poate exercita drepturile
acordate conform articolului 10.
Articolul 14 – Pierderea calităţii de Membru Asociat
Pierderea calităţii de Membru Asociat se poate produce individual si din următoarele
cauze:
a) Prin decizia expresă a Membrului Asociat, comunicată oficial Clubului;
b) Prin decesul Membrului Asociat;
c) Prin decizie disciplinară, luată în circumstanţe de încălcări foarte grave legate de
comportament, aşa cum se prevede în art.66, pct.3;
d) Din cauza neplăţii cotizaţiei regulate sau ordinare a Membrului Asociat sau a
oricărei alte cotizaţii sau taxe.
În cazul prevăzut la litera c), pierderea trebuie să fie decisă de Comisia de Disciplina
(respectiv, in cazul unui Membru Fondator, de catre ceilalti Membri Fondatori), la care se
face referire în articolul 55, prin procedura precizată în articolul 69. În cazurile literelor a) şi
b), pierderea va avea loc automat, deîndată ce Clubul ia la cunoştinţă despre decizia
Membrului Asociat sau decesul acestuia. În cazul prevăzut la litera d), în caz de neplată,
Clubul va notifica această circumstanţă Membrului Asociat, cu un avertisment că, dacă plata
nu se va efectua în termen de maxim treizeci de zile calendaristice de la primirea instiintarii,
calitatea de Membru Asociat al Clubului va fi anulată. În cazul în care această perioadă trece
fără remedierea situaţiei de neplată, Membrul Asociat respectiv va fi radiat din Organizaţie şi
va fi notificat în consecinţă, in scris sau prin e-mail.
În cazul decesului Membrului Asociat, Consiliul Director, în condiţiile pe care le
stabileşte, poate aloca locul corespunzător pe care Membrul Asociat decedat l-ar fi putut avea
alocat, moştenitorului acestuia sau unei persoane delegate de către decedat, dacă această
persoană are sau dobândeşte calitatea de Membru Asociat al Clubului, nu are deja alocat un
alt loc în aceeaşi dotare şi notifică Clubul, în termen de 12 luni de la data decesului, că
decesul a avut loc şi cu privire la poziţia sa ca moştenitor sau persoană desemnată de către
decedat, prezentând documentaţia pentru dovedirea acestui lucru, precum şi, în cazul în care
există mai mulţi moştenitori, un document în care ceilalţi moştenitori îşi exprimă acordul
pentru ca locul să fie alocat solicitantului. În caz de litigiu între diferitele părţi interesate,
rezultatul acestuia va determina alocarea. În orice caz, locul poate fi alocat doar unui singur
Membru Asociat al Clubului.
Ca omagiu în memoria Membrului Asociat decedat, Consiliul Director va prezenta
soţului sau copiilor persoanei decedate sau moştenitorului acesteia, dacă este cazul, o diplomă
comemorativa atestând numărul de Membru Asociat avut de decedat la momentul decesului.
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CAPITOLUL 3
FAN CLUBURI. MEMBRI DE ONOARE. MEMBRI PROTECTORI
Articolul 15 – Fan cluburi
Clubul va acorda o atenţie specială membrilor organizatiilor care susţin obiectivele
FC Ripensia, cu privire la importanţa lor în imaginea publică a Clubului, cu respect absolut
pentru independenţa acestor organizatii. Din acest motiv, odată ce sunt constituite în
conformitate cu regulamentele în vigoare şi recunoscute de Organul de Conducere ca Fan
Cluburi ale FC Ripensia, acestea vor avea drepturile şi obligaţiile inerente acestei calităţi, cu
privire la integrarea lor în viaţa socială a Clubului. Drepturile şi obligaţiile Fan Cluburilor, în
virtutea legăturii lor cu FC Ripensia, vor fi prevăzute în Regulamentul Fan Cluburilor, care
trebuie aprobat de Consiliul Director.
Articolul 16 – Membri de Onoare şi Membri Protectori
Consiliul Director poate distinge acele persoane fizice şi juridice care merită acest
lucru, cu denumirea de:
a) Membri de Onoare, ca recunoaştere a devoţiunii lor faţă de Club sau a importanţei
acestora;
De asemenea, in semn de pretuire si respect, componentilor echipelor din Banat (si
descendentilor de gradul I si II), care la un moment dat au imbracat tricoul echipei nationale a
Romaniei, li se va acorda denumirea de Membru de Onoare.
b) Membri Protectori, ca recunoaştere a suportului acordat si/sau a contribuţiilor lor
financiare făcute şi care sunt în interesul Clubului.
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CAPITOLUL 4.
ORGANE DE CONDUCERE
ORGANE DE ADMINISTRAŢIE, DE MANAGEMENT ŞI CONSULTATIVE
SECŢIUNEA 1 – ORGANELE DE CONDUCERE ALE CLUBULUI
Articolul 17 – Organele de conducere ale Clubului
Organele de conducere ale Clubului sunt:
1. Adunarea Generală;
2. Consiliul Director.
SECŢIUNEA 2 – ADUNAREA GENERALĂ
Articolul 18 – Natura Adunării Generale
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al FC Ripensia, iar acordurile
sale obligă legal toţi Membrii Asociati ai Clubului şi Consiliul Director.
Articolul 19 – Competenţele Adunării Generale
Competenţele Adunării Generale sunt:
1. De a examina evidenţele sau rapoartele oficiale ale activităţilor Clubului pentru
anul financiar anterior, care trebuie să fie prezentate de către Consiliul Director;
2. De a examina şi aproba lichidarea anului financiar anterior, ceea ce implică
încheierea registrelor şi a conturilor de profit şi pierdere şi orice audit sau audituri care
trebuie să fie efectuate fie voluntar sau obligatoriu;
3. De a examina şi aproba bugetul pentru anul financiar următor, împreună cu toate
rapoartele obligatorii;
4. De a determina cuantumurile taxelor ordinare sau de acces pentru Membrii Asociati
ai Clubului;
5. De a determina taxele sau cotizaţiile extraordinare;
6. De a autoriza achiziţionarea, gajarea sau vânzarea bunurilor materiale ale Clubului,
emiterea de garanţii transferabile sau acceptarea de bani sub formă de credite sau
împrumuturi, exclusiv de la institutiile abilitate, ale căror valori depăşesc 20% din cuantumul
total al bugetului pentru anul următor;
7. De a autoriza Consiliul Director să încheie contracte cu terţe părţi, transferând
exploatarea drepturilor Clubului asupra propriei imagini, propriilor sale nume, simboluri,
reclame sau difuzări în media, atunci când durata acestora depăşeşte 2 ani;
8. De a autoriza Consiliul Director să încheie contracte ce presupun includerea de
materiale publicitare pe tricourile de joc oficiale ale primei echipe de fotbal, atunci cand
durata acestora depaseste 2 ani;
9. De a ratifica numirea membrilor Consiliul Director, desemnaţi în conformitate cu
dispoziţiile art.32, pct.1, a Avocatului membrilor şi a membrilor Comisiei Financiare;
10. De a aproba propunerile pe care Consiliul Director le depune în atenţia Adunării
Generale;
11. De a examina raportul anual al Avocatului Membrilor;
12. De a aproba orice propuneri pe care Membrii Asociati doresc să le prezinte
Adunării Generale, cu condiţia ca acestea să aibă susţinerea a 5% dintre Membrii Asociati ai
Clubului sau a 15% dintre Delegaţii Clubului şi să fi fost prezentate Birourilor Clubului cu
cel puţin 5 zile înainte de ţinerea Adunării;
13. De a amenda Statutul Clubului;
14. De a aproba orice propuneri pentru fuziunea, absorbţia sau transformarea
Clubului, care ar putea fi prezentate de Consiliul Director;
15. De a aproba dizolvarea Clubului;
16. De a prezenta opiniile Delegaţilor, prin schimbul liber de păreri;
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17. Orice alte chestiuni, care, în virtutea dispoziţiilor legale ale prezentului Statut, sunt
rezervate competenţei Adunării Generale.
18 De a desemna membrii Comisiei de Cenzori si de a examina si aproba raportul
anual al Comisiei.
Articolul 20 – Tipuri de Adunare Generală
Adunarea Generală poate fi Ordinară sau Extraordinară.
Adunarea Ordinară este cea care trebuie în mod obligatoriu să fie ţinută în fiecare an,
în termen de patru luni calendaristice de la finalul anului financiar, şi la care, oricare dintre
competenţele Adunării enumerate în articolul precedent, pot fi exercitate, cel puţin şi în mod
necesar, cele din art.19 pct.1, pct.2, pct.3, pct.16 si pct.18.
Adunările Extraordinare vor fi cele ţinute în timpul anului financiar, care nu sunt
obligatorii sau ordinare, şi care pot trata oricare dintre aspectele enumerate în art.19.
Articolul 21 – Alcătuirea Adunării Generale
La infiintare Adunarea Generala va fi formata din toti membrii fondatori.
Ulterior constituirii asociatiei Adunarea Generală va fi formată din Delegaţi, care
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Să fie majori;
b) Să fi fost Membri Asociati timp de minim un an;
c) Să nu aibă suspendată calitatea de Membri Asociati.
Delegaţii Membri Asociati trebuie să îndeplinească aceste condiţii pana la data de 1
ianuarie a anului în care sunt aleşi ca atare şi la momentul în care este ţinută Adunarea
Generală.
Delegaţii vor fi:
a) Membrii Asociati aleşi prin tragere la sorţi, dintr-un număr rezultând din înmulţirea
numărului total de Membrii Asociati ai Clubului cu 0,015 şi adăugând 30, rotunjind în jos;
b) Membrii Asociati cei mai vechi ai Clubului, dintr-un număr rezultând din
înmulţirea numărului total de Membrii Asociati ai Clubului cu 0,006 si adaugind 20,
rotunjind în jos;
c) Membrii Asociati care formează Consiliul Director al Clubului la momentul când
este ţinută Adunarea Generală;
d) Foştii preşedinţi ai Clubului;
e) Membrii Comisiei de Disciplina şi ai Comisiei Financiare şi un număr de Membri
Asociati nu mai mare de 5, desemnaţi de Consiliul Director ca recunoaştere a meritelor lor
sau a însemnătăţii sociale a acestora, care vor fi numiţi pentru fiecare Adunare Generală;
f) Membrii Fondatori ai Clubului.
Calitatea de a fi Delegat este personală şi netransferabilă.
Articolul 22 – Termenul mandatului Delegaţilor
Delegaţii aleşi prin tragere la sorţi vor rămâne în funcţie timp de 2 ani financiari, care
vor începe în ziua în care începe anul financiar (1 ianuarie) şi se vor termina în ultima zi a
anului financiar (31 decembrie).
Articolul 23 – Procedura desemnarii Delegaţilor. Notificare şi acreditare.
Procedura pentru desemnarea Delegaţilor va fi organizată de către Consiliul Director,
în timpul anului financiar, înainte de expirarea termenului mandatului acelor Delegaţi aleşi
prin tragere la sorţi şi destul de devreme pentru ca Delegaţii să fie numiţi până la data de 31
decembrie.
Numirea Delegaţilor prin sistemul tragerii la sorţi va respecta procedura subliniată în
art.24, iar Membrii Asociati aleşi vor rămâne neschimbaţi pentru întreaga perioadă a
mandatului. Delegaţii care sunt aleşi pentru că sunt Membrii Asociati cei mai vechi vor fi
13

ASOCIATIA SPORTIVA F.C. RIPENSIA TIMISOARA
Calea Urseni 16B (Hotel Casa de la Rosa)
www.ripensiatimisoara.ro
secretariat@ripensiatimisoara.ro

desemnaţi de Consiliul Director, înainte de ţinerea fiecărei Adunări, dintr-un număr
corespunzând metodei subliniate în art.24 şi pe baza Tabloului Electoral cel mai recent
actualizat la momentul delegării.
Pentru a determina numărul Delegaţilor care urmează a fi desemnaţi pe baza faptului
de a fi Membrii Asociati cei mai vechi şi prin tragere la sorţi, va fi luat în considerare
numărul total de Membrii Asociati din ultima zi a anului financiar precedent (31 decembrie)
şi această cifră va fi invariabilă pentru toate Adunările ţinute în timpul perioadei de mandat a
tuturor Delegaţilor aleşi prin tragere la sorţi.
Numirea Delegaţilor va fi comunicată părţilor interesate, în scris sau prin e-mail,
specificând data de la care începe şi data la care se termină perioada de delegaţie.
Delegaţilor li se va elibera o dovadă, care va purta numele lor, numărul de Membru
Asociat şi durata perioadei lor de delegaţie.
Articolul 24 – Alegerea Delegaţilor prin tragere la sorţi
Consiliul Director al Clubului va anunţa public ţinerea unei trageri la sorţi pentru a
desemna Delegaţii în condiţiile art.21, alin.4, lit.a), de regula pe site-ul oficial si / sau punând
un anunţ într-un ziar de larga circulaţie din Timisoara si / sau prin comunicare directă către
Membrii Asociati ai Clubului.
Până la 2 zile înainte de tragerea la sorţi şi în timpul unei perioade minime de 10 zile
lucrătoare, toţi Membrii Asociati vor putea să vadă, în birourile Clubului, în timpul orelor de
lucru, Tabloul Electoral complet şi total al Membrilor Asociati ai Clubului, sub formă de liste
sau baze de date în calculator. Tabloul Electoral va fi întocmit aşa cum se specifică în art.43.
Toate reclamaţiile cu privire la Tabloul Electoral trebuie să fie procesate în
conformitate cu procedura detaliată în articolul 43, iar funcţiile, conferite în cadrul acestuia
Comisiei Electorale, vor fi luate de Consiliul Director, cu intervenţia Avocatului Membrilor.
Tragerea la sorţi se va ţine la sediul Clubului şi va fi deschisă tuturor Membrilor
Asociati. Secretarul va fi cel al Consiliului Director şi va întocmi procesul verbal. La tragerea
la sorţi va participa Avocatul Membrilor, precum şi o persoana externa, cu bun renume, din
comunitate, care să gireze această procedură.
Tragerea la sorţi se va face utilizând sistemul clasic cu biletele sau un sistem de
calculator care garantează că întregul Tablou Electoral al Membrilor Asociati ai Clubului este
prezent, natura aleatorie a tragerii şi oportunităţile egale ale tuturor persoanelor eligibile.
La tragere, numărul Membrilor Asociati rezultând din articolul art.21, alin.4, lit.a) va
fi selectat, plus un număr la discreţie de înlocuitori, pentru a-i înlocui pe aceia care ar putea fi
aleşi, dar nu respectă condiţiile pentru alegere, stabilite în articolul 21, alin.2.
Lista numerelor Membrilor Asociati aleşi va fi anunţată pe site-ul oficial al Clubului,
timp de 15 zile după alegere.
Articolul 25 – Convocarea Adunărilor Generale
Convocarea Adunărilor Generale, atât ordinare, cât şi extraordinare, se va face prin
acordul Consiliului Director, la iniţiativa acestuia sau la cererea Membrilor Asociati.
Atunci când Membrii Asociati sunt cei care solicită să fie convocată o Adunare, acest
lucru trebuie să se facă în scris, cu susţinerea a cel puţin 20% dintre Membrii Asociati ai
Clubului sau a minim 50% dintre Delegaţi, declarând în mod expres obiectul Adunării şi
propunând textul Ordinii de Zi. Pentru a determina suficienţa şi valabilitatea susţinerii, se va
aplica procedura subliniată în articolul 44, iar funcţiile, conferite în cadrul acesteia Comisiei
Electorale, vor fi preluate de Consiliul Director, cu intervenţia Avocatului Membrilor.
Consiliul Director nu va fi obligat să convoace o Adunare atunci când subiectul
propus de către Membrii Asociati se referă la o chestiune care a fost deja tratată şi soluţionată
de către Adunare, în timpul celor 6 luni dinaintea datei cererii.
Adunările Generale vor fi convocate printr-un anunţ, într-un ziar de larga circulaţie
din Timisoara si / sau pe site-ul oficial, si / sau prin comunicarea către toţi Delegaţii.
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Între publicarea anunţului sau comunicarea către Delegaţi şi ţinerea Adunării, trebuie
să existe un minim de 10 de zile calendaristice şi un maxim de 60 de zile calendaristice.
Atunci când Adunarea a fost cerută de către Membrii Asociati, Consiliul Director
trebuie să fie de acord să o convoace în termen de 30 de zile de la primirea cererii, iar
perioada pentru ţinerea acesteia nu poate să fie mai târziu de 30 de zile de la convocare.
Dacă Consiliul Director nu convoacă Adunarea, Presedintele Senatului FC Ripensia,
la cererea oricăruia dintre Membrii Asociati solicitanţi, poate ordona Consiliului Director să
facă acest lucru. Dacă Consiliul nu convoacă o Adunare în cadrul perioadei indicate acestuia
de către Presedintele Senatului, Presedintele Senatului va fi autorizat să numească, la
discreţia sa, membrii lipsă ai Comisiei Directoare, la care se face referire in articolul 27.
Odată ce Comisia Directoare a fost constituită, dacă Consiliul Director nu respectă
ordinul de a convoca Adunarea, Comisia Directoare poate convoca direct Membrii Asociati
la Adunare. Acest lucru se va întâmpla indiferent de responsabilităţile disciplinare care ar
putea decurge din nerespectarea obligaţiilor.
În anunţul de convocare a Adunărilor Generale, trebuie să fie specificate data, ora,
locul întâlnirii şi Ordinea de Zi. Dacă Adunarea Generală este convocată din iniţiativa
Membrilor Asociati sau Delegaţilor Clubului, Ordinea de Zi trebuie să specifice în mod
necesar propunerile acestora, precum şi cele convenite de Consiliul Director.
Articolul 26 – Informaţii premergătoare Adunărilor Generale
În timpul unei perioade de nu mai puţin de 10 zile lucrătoare înainte de ţinerea
Adunării, Delegaţii pot examina, la sediul Clubului, documentaţia pe care Consiliul Director
a întocmit-o în legătură cu subiectele de pe Ordinea de Zi. Această examinare trebuie să se
facă în timpul orarului de lucru.
Cu referire la aspectele de natură financiară care sunt de competenţa Adunării
Generale şi sunt descrise în art.19, documentaţia care trebuie pusă la dispoziţia Delegaţilor
pentru examinare va fi, cel puţin, următoarea:
- Raportul privind lichidarea bugetului pentru anul financiar încheiat;
- Bilanţul şi conturile de profit şi pierdere pentru anul financiar încheiat;
- Bugetul pentru noul an financiar;
- Orice audituri care au fost efectuate.
Documentaţia mai sus menţionată va fi întocmită în conformitate cu criteriile stabilite
în Capitolul VI, privind Sistemul Financiar.
Toate informaţiile care sunt furnizate Delegaţilor vor fi confidenţiale, acestea nu pot fi
publicate şi vor rămâne în birourile Clubului.
Articolul 27 – Ţinerea Adunării Generale
Acreditarea Delegaţilor
Pentru a participa la Adunare, toţi Delegaţii trebuie să dovedească, dinainte şi în
formă documentară, identitatea lor şi calitatea de a fi Delegat, în conformitate cu
regulamentele stipulate de Consiliul Director. Aceştia trebuie, de asemenea, să-si dovedească
identitatea lor, în orice moment în timpul Adunării Generale, la cererea Comisiei Directoare.
Preşedintele şi Secretarul Adunării
Adunarea va fi prezidată de o Comisie Directoare, alcătuită din membrii Consiliului
Director, iar Secretarul va fi cel al Clubului.
Constituirea şi începerea Adunării
Adunarea va fi constituită valabil, pentru prima convocare, atunci când sunt prezenţi
jumătate din Delegaţi.
Pentru a doua convocare, Adunarea va fi valabil constituită oricare ar fi numărul
Delegaţilor prezenţi.
Între prima şi a doua convocare trebuie să existe o perioadă de cel puţin 10 de zile.
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Numărul Delegaţilor, pentru a calcula cvorumul pentru prima convocare, va fi totalul
celor ce rezultă din articolul 21, alin.4.
Conducerea şi desfăşurarea Adunării
Adunarea va fi prezidată de Preşedintele Consiliului Director, care va fi asistat de
Secretar. Preşedintele poate delega aceste funcţii, în orice moment, oricărui membru al
Comisiei Directoare.
Diversele subiecte de pe ordinea de zi vor fi tratate separat, însă Comisia Directoare
poate schimba ordinea acestora.
Preşedintele va conduce dezbaterile, va acorda şi revoca dreptul la luarea cuvântului şi
va face tot ceea ce este necesar pentru a se asigura că întâlnirea se desfăşoară corespunzător.
Comisia Directoare poate decide, înainte sau în timpul Adunării, cu privire la numărul
maxim de discursuri şi durata acestora.
Înainte de a vorbi, delegaţii trebuie să îşi spună numele şi numărul de Membru
Asociat.
Preşedintele sau Secretarul vor avertiza vorbitorii atunci când: li s-a terminat timpul,
s-au îndepărtat de subiectul discuţiei, adoptă atitudini sau fac declaraţii care dezonorează sau
pătează numele unor persoane sau care afectează ordinea sau normalitatea întrunirii. Dacă, în
ciuda avertismentului, Membrul Asociat vorbitor persistă în acest comportament, acestuia i se
poate refuza dreptul de a vorbi şi, dacă este necesar, se poate decide ca acesta să fie exclus
din Adunare.
Decizii şi voturi
Deciziile Adunării Generale vor fi luate prin simpla majoritate a celor prezenţi, cu
excepţia cazului în care:
- Acestea amendează Statutul, ceea ce necesită o majoritate de 2/3 din cei prezenţi,
dacă aceasta nu presupune aplicarea obligatorie a unui regulament imperativ, caz care nu va
fi considerat ca o modificare a Statutului;
- Este vorba de aspecte care necesită o majoritate competentă, în condiţiile articolelor
53, 62, 73, 74 şi 75 din Statut;
- Este vorba de orice alt subiect care, în conformitate cu Statutul sau regulamentele
valabile la acel moment, necesită o majoritate competentă.
Comisia Directoare va decide, de fiecare dată, metoda de votare, care poate fi prin
procedura în care Delegaţii se ridică în picioare, îşi ridică mâinile, afişează diverse cartonaşe
colorate, poate fi vot prin apel nominal, poate fi un vot prin apelarea fiecărui Delegat de a
vota în secret sau poate fi prin scrutin secret.
În toate cazurile, votarea va oferi trei alternative simple: pro, contra sau abţinere.
Membrii Fondatori, in ansamblul lor (in bloc), au drept de veto fata de orice decizie /
hotarire a Adunarii Generale, conform art.10, pct.8.
Procesul Verbal al Adunării
Secretarul va redacta un proces verbal succint al Adunării, care va fi aprobat de 3
Delegaţi, selectaţi de Adunare dintre cei prezenţi, şi va avea aprobarea Preşedintelui.
Dacă se ivesc, în timpul Adunării, circumstanţe care afectează serios ordinea de zi sau
fac imposibilă continuarea acesteia, Comisia Directoare poate decide suspendarea întrunirii.
Decizia de suspendare a întâlnirii va fi anunţată tuturor celor prezenţi, de asemenea şi
data când urmează a fi reluată, care trebuie să fie în termen de maxim 15 zile calendaristice.
SECŢIUNEA 3 – CONSILIUL DIRECTOR
Articolul 28 – Natura şi funcţia
Consiliul Director este organul de conducere al Clubului, format din mai mulţi
Membri Asociati, cu rolul de a promova şi conduce activităţile sociale - prin acte de
administrare, conducere, reprezentare, dispunere şi execuţie - care sunt necesare pentru a
îndeplini obiectivele FC Ripensia, deciziile Adunării Generale şi ceea ce este detaliat în acest
Statut.
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Articolul 29 – Competenţe
În general, de competenţa Consiliului Director sunt toate deciziile şi acţiunile legate
de administrarea Clubului, care nu sunt conferite, de acest Statut, Adunării Generale.
Cu scop ilustrativ, dar fără titlu exhaustiv, următoarele sunt competenţele specifice ale
Consiliul Director:
a) decizii privind dobândirea calităţii de Membru Asociat;
b) convocarea Adunărilor Generale;
c) convocarea alegerilor;
d) de a prezenta un Raport al activităţilor, Lichidarea anului financiar şi Bugetul,
pentru prezentarea anuală în faţa Adunării Generale;
e) crearea de organe care participă şi colaborează cu Consiliul Director, sub forma
Comisiilor sau Secţiunilor, pentru dezvoltarea specializată a diverselor zone de activitate şi
responsabilităţi, stabilind în acelaşi timp alcătuirea şi regulile interne de funcţionare; acesta
poate crea, de asemenea, un organ care grupează membrii diferitelor Comisii şi Secţiuni;
Aceste organe nu pot substitui drepturile şi responsabilităţile Consiliul Director, în aspecte de
competenţa acestuia, şi trebuie să se limiteze la colaborarea într-un anumit domeniu sau
furnizarea de consultanţă în problemele care le sunt formulate.
f) administrarea generală a Clubului, stabilirea organigramei sale funcţionale şi a
structurilor sale interne, a personalului de conducere, monitorizare şi control;
g) numirea şi revocarea angajaţilor calificaţi ca aparţinând conducerii înalte şi
stabilirea directivelor pentru relaţiile de muncă cu angajaţii Clubului, în aspecte legate de
plăţi, condiţiile de lucru şi contracte;
h) de a stabili politicile şi obiectivele activităţilor sportive ale Clubului;
i) acţiuni de natură financiară şi managerială, monitorizarea şi controlul
departamentelor financiar, contabilitate şi de resurse de capital ale Clubului, fără ca acest
lucru să fie în detrimentul drepturilor Adunării Generale;
k) autoritatea disciplinară, în conformitate cu prevederile Capitolului VI;
l) depunerea de recursuri, reclamaţii sau cereri, prin mijloace administrative,
litigioase, federative sau arbitrale, atunci când acest lucru este necesar pentru a apăra
interesele Clubului.
Articolul 30 – Alcătuire, poziţii, natură şi funcţii
Consiliul Director este alcătuit dintr-un minim de 10 membri şi un maxim de 21.
Funcţiile care alcătuiesc Consiliul vor fi, cel puţin şi necesar, cele de Preşedinte si
Vicepreşedinte, putand fi completate ulterior cu cea de Secretar, Trezorier şi, opţional şi prin
decizia Consiliului însuşi, cu până la patru alţi Vicepreşedinţi si un Vicesecretar, precum şi
cele de Preşedinţi ai Comisiilor sau Secţiunilor Clubului, şi, de asemenea, asistenţi sau
substituţi pentru aceste roluri, pe care Consiliul le poate numi în interesul conducerii
Clubului, cât de bine posibil.
Toate funcţiile Consiliului Director vor fi onorifice şi fără plată.
1. Funcţiile Preşedintelui
a) de a prezida şi conduce Adunarea Generală, Consiliul Director, Senatul şi orice altă
Comisie sau Secţiune la ale cărei întâlniri participă;
b) de a soluţiona, prin vot decisiv, orice egalitate, în orice vot făcut de Consiliul
Director şi, dacă este cazul, de Comisiile sau Secţiunile din care acesta ar putea face parte.
c) de a reprezenta complet FC Ripensia şi Consiliul Director în relaţiile cu terţe părţi;
d) reprezentarea FC Ripensia;
e) de a numi, dintre membrii Consiliului Director, diversele funcţii şi înlocuitorii
acestora în timpul perioadei de preşedinţie;
f) de a propune ocuparea temporară a oricăror posturi vacante în Consiliul Director, în
conformitate cu prevederile articolului 32;
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g) in cazul în care Grupul Executiv, reglementat de articolul 34, nu este constituit, de
a lua temporar orice decizii care sunt de competenţa Consiliului Director, când, din motive de
urgenţă, nu este posibil să se aştepte până la convocarea următoarei întâlniri, sub obligaţia de
a informa Consiliul Director, în sesiunea imediat următoare, şi de a obţine ratificarea acestor
decizii;
h) toate celelalte care sunt stipulate de prezentul Statut.
2. Funcţiile Vicepreşedintelui (Vicepreşedinţilor).
a) de a exercita, în reprezentarea Preşedintelui, atribuţiile acestuia, atunci când este
delegat de acesta;
b) de a înlocui temporar Preşedintele, în caz de absenţă, incapacitate temporară sau
suspendarea preşedinţiei sale;
c) de a înlocui Preşedintele, atunci când acesta încetează să-şi exercite funcţia în
timpul preşedinţiei sale;
Dacă există mai mult de un Vicepreşedinte, înlocuitorul va fi cel de categoria cea mai
înaltă, dacă au fost numiţi într-o ordine, sau Membrul Asociat cel mai vechi, dacă sunt toţi de
aceeaşi categorie, cu excepţia înlocuirilor temporare, aşa cum se detaliază la litera b), din
cauza absenţei sau incapacităţii temporare a Preşedintelui, în care caz Preşedintele va
desemna direct Vicepreşedintele care îl va înlocui;
d) tot ceea ce mai este stipulat în prezentul Statut.
3. Funcţiile Secretarului
a) de a-şi asuma răspunderea pentru Registrul Membrilor Asociati, stipulat în articolul
57, şi de a actualiza datele şi notele conţinute în acesta;
b) de a redacta procesul-verbal al şedinţelor Adunărilor Generale, ale Consiliului
Director şi Senatului şi de a păstra procesul-verbal respectiv;
c) de a prezenta certificări, scrisori de recomandare şi acreditări, cu aprobarea
Preşedintelui;
d) de a se ocupa de treburile obişnuite ale Secretariatului Clubului;
e) de a colabora cu Preşedintele în organizarea şedinţelor Adunării Generale,
Consiliului Director şi Senatului, publicând ordinea de zi şi participând la conducerea
dezbaterilor;
f) tot ceea ce este stipulat în prezentul Statut.
4. Funcţiile Vicesecretarului
De a înlocui Secretarul, în caz de absenţă, incapacitate temporară, suspendare sau
încetarea mandatului acestuia.
5. Funcţiile Trezorierului
a) de a fi responsabil pentru departamentul financiar şi economic al Clubului şi actele
sale de transfer, de a prezenta Consiliului Director propuneri care să fie adoptate, în privinţa
acestor aspecte, şi de a autoriza plăţi prin semnătură;
b) de a ţine toate evidenţele contabile şi documentele Clubului;
c) de a monitoriza Bugetul anual, furnizând rapoarte anuale Consiliului Director şi
făcând propunerile adecvate, atunci când au loc devieri;
d) de a întocmi Raportul pentru lichidarea anului financiar şi Bugetul, pe care
Consiliul Director trebuie să le depună anual la Adunarea Generală, de a propune efectuarea
de audituri stipulate de Statut şi de a semna, cu aprobarea Preşedintelui, documentele
definitive care sunt aprobate de Consiliul Director, cu privire la aceste aspecte;
e) de a controla mişcările fondurilor Clubului şi starea depozitelor şi de a le face să
corespundă cu ceea ce este notat în registrele contabile;
f) de a da chitanţe pentru taxe şi alte plăţi efectuate de Membrii Asociati ai Clubului;
g) tot ceea ce mai este stipulat de prezentul Statut.
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6. Funcţiile tuturor membrilor Consiliului Director
a) de a participa la atribuţiile de administrare ale Consiliului Director, facilitând
opiniile, sfatul şi rapoartele acestuia, cu privire la toate deciziile care fac subiectul dezbaterii
şi oferind voturile lor, oricând sunt luate decizii prin această procedură;
b) de a-şi îndeplini atribuţiile conferite de Consiliul Director sau Preşedinte, fie făcând
parte din orice Secţiune sau Comisie a Clubului, fie îndeplinind un rol anumit.
Articolul 31 – Durata termenului de mandat
Termenul de mandat în Consiliului Director va fi simultan pentru toţi membrii şi va fi
un termen de 4 ani calendaristici, începând cu 1 ianuarie şi terminându-se cu 31 decembrie;
exceptie face perioada incepind cu data infiintarii Clubului pana la finalul semestrului II din
2014 (semestru in cursul caruia se vor organiza primele alegeri), timp in care va functiona un
Consiliu Director Provizoriu, a carui alcatuire este precizata in Actul Constitutiv al Clubului.
Consiliul Director Provizoriu se va supune tuturor prevederilor prezentului statut referitoare
la Consiliul Director.
Atunci când Consiliul Director este reînnoit din motiv de încetare anticipată a
termenului precedent, aşa cum se prevede în articolul 32, noul Consiliu Director îşi va începe
mandatul de la momentul preluării funcţiei, ceea ce va avea loc în termen de zece zile
calendaristice de la data alegerii. În acest caz, durata termenului va fi de 4 ani calendaristici
integrali, plus perioada cuprinsă între data preluării funcţiei şi data următoare de 1 ianuarie
după preluarea funcţiei.
Preşedintele Consiliului Director poate deţine funcţia pentru maxim doua mandate.
Ceilalţi membri ai Consiliului Director pot fi realeşi pe perioadă nedeterminată.
Art. 32 – Posturi libere, încetare, suspendare şi înlocuire. Consiliul Director
Interimar.
1. Posturi libere
Ocuparea posturilor libere în Consiliul Director, pentru fiecare mandat, se face prin
votul liber, direct, egal şi secret al tuturor Membrilor Asociati ai Clubului cu drept de vot, în
conformitate cu prevederile Secţiunii 4 din acest Capitol.
Funcţiile în Consiliul Director pot fi, de asemenea, ocupate temporar, în cazul în care
totalitatea funcţiilor nu a fost acoperită de alegeri sau pentru a-i înlocui pe cei care pleacă sau
sunt suspendaţi din funcţiile lor în timpul termenului de mandat, în conformitate cu cele
reglementate de acest articol. Această ocupare a posturilor nu va fi aplicabilă în cazuri de
încetări simultane şi generale ale componenţilor Consiliului, care depăşesc parametrii
stabiliţi de articolul 32, pct.4, şi nu va afecta înlocuirea Preşedintelui, atunci când acesta
părăseşte postul în timpul mandatului, în conformitate cu cele stabilite de articolul 30, pct.2,
lit.c). Această situaţie a ocupării temporare a posturilor vacante va fi supusă următoarelor
regulamente:
a) Numirea va fi decisă de Consiliul Director, la propunerea Preşedintelui, şi trebuie
să aibă loc pentru toţi Membrii Asociati care îndeplinesc cerinţele articolului 38;
b) Numirea va fi provizorie şi va fi condiţionată de ratificarea de către următoarea
Adunare Generală care va fi ţinută; dacă nu este ratificată, persoana va fi înlăturată imediat
din funcţie, fără ca aceasta să afecteze valabilitatea acţiunilor sale efectuate în timpul
perioadei provizorii în care persoana respectivă a deţinut mandatul;
c) Durata termenului de mandat va fi perioada rămasă pentru Consiliul Director ca
întreg, dacă această persoană nu a fost numită pentru substituirea unui membru al Consiliului
Director atunci când termenul de mandat este în suspendare, în care caz termenul de mandat
al înlocuitorului va fi limitat la perioada suspendării menţionate şi se va termina de îndată ce
persoana înlocuită revine în post.
19

ASOCIATIA SPORTIVA F.C. RIPENSIA TIMISOARA
Calea Urseni 16B (Hotel Casa de la Rosa)
www.ripensiatimisoara.ro
secretariat@ripensiatimisoara.ro

2. Încetarea mandatului
Încetarea mandatului membrilor Consiliului Director poate avea loc din oricare din
următoarele cauze:
a) Prin expirarea termenului normal al mandatului pentru care sunt aleşi;
b) Prin pierderea calităţii de Membru Asociat al Clubului;
c) Prin deces sau inabilitatea permanentă, care împiedică persoana de la exercitarea
funcţiei sale;
d) Prin pierderea condiţiilor stabilite de articolul 38, pentru a fi aleşi, sau a oricarei
alte condiţii care este obligatorie prin statut sau lege pentru exercitarea funcţiei respective;
e) Prin acordarea unui vot de neîncredere;
f) Prin renunţarea sau demisia individuală a membrului, acceptată de Consiliul
Director;
g) Prin renunţarea sau demisia generală, în cazul şi condiţiile reglementate de art.32.
3. Suspendarea
Suspendarea membrilor Consiliului Director poate avea loc din oricare dintre
următoarele cauze:
a) Prin cererea părţii interesate, atunci când există circumstanţele care justifică acest
lucru, şi cu acceptul Consiliului Director;
b) Prin sancţiune disciplinară, constând din suspendarea calităţii de Membru Asociat,
decisă de Comisia de Disciplina (respectiv de ceilalti Membri Fondatori, daca e vorba de un
Membru Fondator), aşa cum se prevede în articolul 55 şi prin procedura stabilită în articolul
69.
4. Încetarea generală a mandatului membrilor Consiliului Director. Consiliul Director
Interimar.
Dacă demisia, renunţarea sau încetarea mandatului membrilor Consiliului Director are
loc într-un mod simultan şi generalizat, trebuie să fie constituit un Consiliu Director
Interimar, care să înlocuiască Consiliul Director.
Încetarea va fi considerată a fi de natură simultană şi generalizată, dacă se produce
oricare dintre următoarele situaţii:
a) Atunci când posturile vacante se ridică la peste 50 la sută din numărul membrilor
Consiliului Director, la momentul încetării, inclusiv Preşedintele;
b) Atunci când posturile libere se ridică la peste 70 la sută din numărul membrilor
Consiliului Director, la momentul încetării, chiar dacă acest lucru nu a afectat Preşedintele;
c) Atunci când Consiliul Director este constituit din mai puţin de 5 persoane.
Cu privire la regulamentul anterior, se face o excepţie în cazul demisiei generalizate şi
simultane a membrilor Consiliului Director, când acest lucru se face pentru noile alegeri
convocate pentru terminarea naturală a termenului de mandat, în conformitate cu
incompatibilitatea reglementată de articolul 38, lit.f). În acest caz, dacă Consiliul Director are
încă un minim de o treime din numărul membrilor săi, la momentul încetării, Consiliul
Director Interimar nu va fi constituită şi Consiliul Director, prin membrii rămaşi, îşi va
menţine funcţiile pentru perioada de tranzit a procesului electoral. În cazul în care nu rămâne
un minim de o treime din membrii Consiliului Director, membrii care nu şi-au dat demisia,
împreună cu membrii Comisiei Electorale alese pentru acel proces, vor constitui un Consiliu
Director Provizoriu, pe durata procesului de votare.
Consiliul Director Interimar va fi alcătuit dintr-un număr de membri de minim 50 la
sută din numărul total de membri ai Consiliului Director, la momentul încetării, cu un minim
de 7 membri.
Preşedintele natural al Consiliului Director Interimar va fi cel al Comisiei Financiare,
care, împreună cu Avocatul Membrilor, va desemna liber ceilalţi membri, dintre membrii
Consiliului Director care pleacă, membrii Comisiei Financiare şi cei ai Comisiei de
Disciplina. Funcţiile care urmează a fi ocupate de persoanele desemnate vor fi de asemenea
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numite, împreună cu numărul total de membri, în conformitate cu limitele minime şi maxime
stipulate. Dacă Preşedinţia Comisiei Financiare este vacantă sau acea persoană nu îşi acceptă
numirea, aceasta va fi înlocuită de Vicepreşedintele acelei Comisii. În niciun caz membrii
Consiliului Director care pleacă nu pot fi aleşi în Consiliul Director Interimar, dacă au fost
subiecţii pasivi ai unui vot de neîncredere.
Consiliul Director Interimar îşi va exercita funcţiile de conducere, administrare şi
reprezentare, aşa cum sunt conferite Consiliului Director, dar acestea vor fi limitate la
acţiunile necesare şi esenţiale pentru menţinerea activităţilor normale ale Clubului şi protecţia
intereselor acestuia.
Rolul principal al Consiliului Director Interimar va fi de a convoca alegeri pentru a
constitui un nou Consiliu Director, ceea ce trebuie să se facă în termen de 3 luni de la data la
care membrii săi au preluat funcţia. În acest caz, votarea nu poate fi efectuată între 15 şi 31
decembrie.
În toate situaţiile prevăzute de acest articol, Avocatul Membrilor va continua să-şi
exercite funcţiile.
Articolul 33 – Sistemul de funcţionare
1. Frecvenţa întâlnirilor
Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar, dar întotdeauna cel puţin o
dată pe lună, cu excepţia opţională a lunii August.
2. Convocarea întâlnirilor
Consiliul va fi convocat la întâlniri de către Secretar, la cererea Preşedintelui.
Întâlnirile pot fi convocate şi de o treime a membrilor Consiliului Director şi, în acest
caz, trebuie să fie ţinute în următoarele 7 zile. Dacă întâlnirea nu se ţine în această perioadă,
poate fi convocată direct de membrul cel mai în vârstă al Consiliului Director dintre cei care
semnează cererea.
Convocarea unei întâlniri trebuie să includă Ordinea de Zi şi va fi asigurată cu cel
puţin 36 de ore înainte, cu excepţia cazului în care întâlnirea este urgentă, iar în acest caz
întâlnirea poate fi convocată cu un preaviz mai scurt.
3. Prezenţa şi cvorumul necesar
Pentru ca intrunirea Consiliului Director să fie constituita în mod valabil, trebuie să fie
prezenţi cel puţin jumătate din membrii săi.
La întâlnirile Consiliului Director poate participa, cu dreptul de a lua cuvântul, dar nu
de a vota, personalul din Conducerea de vârf sau orice alt angajat al Clubului, a cărui
prezenţă este considerată necesară pentru a oferi informaţii referitoare la anumite aspecte.
La aceste întâlniri mai pot participa, cu drept de a lua cuvântul, dar nu de a vota,
Preşedinţii Comisiilor sau Secţiunilor Cluburilor, care nu sunt membri ai Consiliului
Director, atunci când sunt invitaţi.
4. Informaţii prealabile
Înainte de ţinerea oricărei întâlniri a Consiliului, toţi membrii Consiliului Director pot
solicita orice informaţii pe care le consideră necesare, despre oricare dintre elementele
incluse pe Ordinea de Zi.
5. Prezidarea întâlnirilor şi luarea deciziilor
Preşedintele, asistat de Secretar, va prezida întâlnirile Consiliului şi va supraveghea
dezbaterile şi intervenţiile membrilor Consiliului Director.
Deciziile vor fi luate prin votul majoritar al membrilor Consiliului Director prezenţi.
Membrii Consiliului Director pot solicita ca procesul verbal să detalieze înţelesul sau
să ofere o scurtă explicaţie a votului lor.
În caz de egalitate, Preşedintele va avea votul decisiv.
6. Confidenţialitatea întâlnirilor
Toţi membrii Consiliului Director şi alte persoane prezente sunt obligate să respecte
natura confidenţială a deciziilor Consiliului şi nu au voie să le divulge.
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7. Procesele-verbale ale întâlnirilor
Secretarul va redacta procesele-verbale ale întâlnirilor Consiliului Director, făcând un
rezumat al temelor discutate şi al intervenţiilor în discuţie, cu detalierea tuturor deciziilor.
La fiecare întâlnire a Consiliului Director, va fi prezentat procesul-verbal al întâlnirii
anterioare şi va fi supus aprobării. Dacă există amendamente sau observaţii, acestea vor fi
incluse.
Secretarul trebuie să redacteze procesul-verbal al întâlnirilor Consiliului Director, care
trebuie să fie supus aprobării aceluiaşi Consiliu, care trebuie să fie semnat şi aprobat de
Preşedinte sau de membrul care îl înlocuieşte pe acesta şi pe care trebuie să il arhiveze sau să
il transcrie în registrul corespunzător.
Articolul 34 – Grupul Executiv
În cadrul Consiliului Director, poate fi constituit un Grup Executiv, conţinând un
maxim de două treimi dintre membrii Consiliului Director, care va fi alcătuit dintre membrii
desemnaţi de Preşedinte şi care trebuie, în mod necesar, să includă Preşedintele, un
Vicepreşedinte, Secretarul şi Trezorierul.
Grupul Executiv se va întâlni, la cererea Preşedintelui, ori de câte ori este necesar şi
va avea următoarele funcţii:
a) de a studia şi pregăti subiectele care urmează a fi prezentate Consiliului Director;
b) de a adopta temporar orice decizie care este de competenţa Consiliului Director,
atunci când din motive de urgenţă nu este posibil să se aştepte până când va fi convocată
următoarea întâlnire, cu obligaţia de a informa Consiliul despre acest lucru, la sesiunea
imediat următoare, şi de a obţine ratificarea acestor decizii;
c) de a lua decizii referitoare la orice aspecte care au fost delegate în mod expres
acesteia de către Consiliul Director şi de a informa Consiliul Director despre acestea, la
următoarea sa întâlnire.
Articolul 35 – Răspunderea membrilor Consiliului Director
Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru acţiunile lor în faţa Adunării.
De asemenea, vor fi răspunzători împreună, în faţa Membrilor Asociati, pentru orice
acţiuni pe care le-ar putea adopta cu privire la domeniul financiar şi economic al Clubului,
care contravin prevederilor prezentului Statut, cu excepţia membrilor Consiliului Director
care au votat împotriva deciziei din care decurge răspunderea respectivă.
Cerinţa legală de constituire a unor garanţii bancare, pentru a susţine răspunderea
financiară care ar putea afecta Consiliul Director, este complementată de cele afectate în
forma şi de condiţiile care sunt stabilite la anumite intervale de timp de prevederile legale
curente.
Toţi membrii vor fi egal răspunzători pentru valoarea totală a garanţiei bancare care ar
putea fi cerută de Consiliu, cu excepţia cazului în care se încheie între membrii Consiliului
Director alte acorduri pentru o altfel de distribuire a răspunderilor. Acordurile făcute în
această privinţă trebuie să fie înregistrate în procesul verbal al Consiliului Director, a cărui
certificare trebuie să fie pusă la dispoziţia instituţiei custode care deţine garanţia bancară.
Încetarea parţială a mandatului membrilor Consiliului Director, înainte de terminarea
termenului de mandat, nu îi va exonera pe aceştia de nicio răspundere pe care Consiliul ar
putea să o fi contractat, până la momentul încetării, şi de niciun angajament cu privire la
garanţia bancară, care ar fi putut să apară, cu excepţia cazului în care membrii rămaşi ai
Consiliului Director sau cei care îi înlocuiesc pe aceştia convin intern să substituie
responsabilităţile membrilor care au plecat şi să le înlocuiască în garanţia bancară. Această
circumstanţă va fi notată şi în procesul-verbal al Consiliului Director, care va fi comunicat,
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, instituţiei custode care deţine garanţia.
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SECŢIUNEA 4 – ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR.
PROCEDURA ELECTORALĂ.
Articolul 36 – Etape şi calendarul procesului electoral
Procedura pentru alegerea membrilor Consiliului Director al FC Ripensia se va face în
conformitate cu următoarele etape şi următorul calendar:
Nr.
crt.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Etape
Publicarea convocării alegerilor şi tragerea la sorţi pentru
alegerea membrilor Comitetului şi Colectivului Electoral
Tragerea la sorţi pentru desemnarea membrilor Comitetului şi
Colectivului Electoral
Actul constituirii Comitetului şi Colectivului Electoral
Afişarea Tabloului Electoral şi a reclamaţiilor împotriva Tabloului
Electoral
Soluţionarea reclamaţiilor de Comitetul Electoral şi aprobarea
Tabloului Electoral definitiv
Prezentarea candidaturilor
Anunţarea candidaturilor
Campania electorală
Ziua de gândire
Ziua alegerilor, numărătoarea şi declararea câştigătorilor

Perioade
calendaristice
2 zile
5 zile
2 zile
5 zile
3 zile
7 zile
3 zile
7 zile
1 zile
1 zile

Articolul 37 – Condiţii pentru a fi alegător
Alegătorii vor fi toţi Membrii Asociati care satisfac toate condiţiile următoare, in ziua
publicarii convocarii Alegerilor, conform art.39:
a) Să fie majori şi să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
b) Să fi fost Membri Asociati al Clubului timp de minim un an;
c) Să nu aibă suspendată calitatea de Membru Asociat;
d) Să fie incluşi în Tabloul Electoral curent, în conformitate cu articolul 43.
Articolul 38 – Condiţii de eligibilitate
Membrii eligibili vor fi toti membrii care satisfac urmatoarele conditii, in ziua
publicarii convocarii alegerilor, conform Art.39, pct.2:
a) Să fie majori şi să nu fie în incapacitate din punct de vedere legal;
b) Să fi fost Membri Asociati al Clubului timp de minim un an, la momentul în care
sunt convocate alegerile;
c) Să nu aibă suspendată calitatea de Membru Asociat, la data convocării alegerilor;
d) Să nu fi fost asociat cu FC Ripensia, ca jucător, antrenor, membru al personalului
de antrenament sau angajat în timpul unei perioade de 1 an înainte de convocarea alegerilor;
e) Să nu fi fost sancţionat disciplinar de către Club, pentru o încălcare foarte gravă, în
timpul unei perioade de 3 ani înainte de convocarea alegerilor;
f) Să-şi fi prezentat demisia şi să fi părăsit postul înainte de începerea etapei a VI-a a
procedurii electorale (prezentarea candidaturilor), în cazul în care candidatul aspirant este
membru al Consiliului Director sau al Consiliului Director Interimar, care a convocat
alegerile, şi caută să se prezinte pentru realegere;
g) Să fie inclus în Tabloul Electoral curent;
h) Cu privire la candidatul pentru Preşedinţie, să aibă statutul de rezident in Banatul
Istoric, sa fie Membru Asociat, fara intrerupere, timp de minim 3 ani (sau inclus in primii 200
de Membri Asociati ai Clubului);
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i) Sa nu detina functii de conducere intr-un partid politic (presedinte, vicepresedinte,
secretar), in administratia publica, sa nu faca parte din Consilii Locale si Judetene, din
Parlamentul Romaniei.
j) Sa nu faca obiectul deciziei de veto, exprimate de Membrii Fondatori, conform
art.10, pct.8 si art.44.
Articolul 39 – Convocarea alegerilor
Primele Alegeri vor fi convocate, conform articolului 39, in semestrul II din anul
2014, mandatul Consiliului Director Provizoriu expirand la data de 31 Decembrie 2014, cu
exceptia cazului in care mandatul Consiliului Director Provizoriu inceteaza mai devreme, in
conditiile prezentului Statut
Alegerile, in general, vor fi convocate de către Consiliul Director al Clubului sau de
Consiliul Director Interimar (in particular, primele alegeri vor fi convocate de Consiliul
Director Provizoriu sau de Consiliul Director Interimar), aşa cum se prevede în articolul 32,
în conformitate cu următoarele:
1. Termene
Atunci când convocarea se face din cauza expirării termenului normal al mandatului,
care nu poate fi anticipată decât în circumstanţele prevăzute de articolul 32 cu privire la
numirea Consiliului Director, alegerile trebuie să aibă loc în timpul ultimelor 6 luni ale
mandatului, cu preavizul necesar pentru ca alegerile să poată avea loc înainte de expirarea
mandatului.
Atunci când alegerile sunt convocate ca o consecinţă a încetării anticipate a
termenului de mandat al Consiliu Director, cu numirea unui Consiliu Director Interimar, în
conformitate cu cele prevăzute de articolul 32, convocarea trebuie făcută de Consiliul
Director Interimar în termen de 3 luni de la preluarea funcţiei.
Alegerile pentru preşedinţia Clubului trebuie să fie ţinute între 15 septembrie şi 15
decembrie, imediat înainte de terminarea termenului de mandat, cu excepţia cazului în care
acest lucru nu este posibil, din cauza situaţiei prevăzute de articolul 32, şi e necesara numirea
unei Consiliu Director Interimar. În oricare caz, se vor depune toate eforturile pentru a se
asigura că alegerile sunt ţinute într-o zi în care prima echipă de fotbal joacă un meci într-o
competiţie oficială, pe teren propriu.
2. Publicarea
Convocarea va fi publicată pe avizierul existent la sediul Clubului şi va fi făcută
publică prin intermediul unui anunţ în cel puţin un ziar de mare circulaţie din Timisoara si /
sau pe site-ul oficial si / sau prin comunicarea directă către Membrii Asociati. De asemenea,
va fi raportată şi organismului sportiv la care este afiliat clubul.
3. Informaţii despre convocare
Convocarea alegerilor trebuie să furnizeze, cel puţin, informaţii despre următoarele
circumstanţe:
a) Numărul candidaţilor care urmează a fi prezentaţi, care poate fi decis la fiecare
candidatură, între minim 10 şi maxim 21, aşa cum se stabileşte în articolul 30;
b) Data expirării mandatului;
c) Condiţiile de a fi alegător sau eligibil aşa cum sunt stabilite de articolele 37 şi 38;
d) Data şi locul tragerii la sorţi publice pentru numirea membrilor Comitetului
Electoral şi Colectivului Electoral, care se va ţine în termen de 5 zile calendaristice de la
publicarea convocării;
e) Termenele pentru afişarea Tabloului Electoral şi forma şi procedura pentru
reclamaţii legate de Tablou;
24

ASOCIATIA SPORTIVA F.C. RIPENSIA TIMISOARA
Calea Urseni 16B (Hotel Casa de la Rosa)
www.ripensiatimisoara.ro
secretariat@ripensiatimisoara.ro

f) Perioada şi condiţiile pentru prezentarea candidaturilor, determinând numărul
minim de fişe de susţinere, din partea Membrilor Asociati, pe care fiecare candidatură trebuie
să le prezinte;
g) Data şi orarul procesului de votare, care nu poate fi mai scurt de 12 ore;
h) Distribuţia cutiilor cu buletine de vot în rândul Electoratului;
i) Forma de acreditare a alegătorilor, în conformitate cu cele stabilite de articolul 49.1.
Articolul 40 – Comitetul Electoral
Consiliul Director al Clubului sau Consiliul Director Interimar, dacă este cazul, în
acelaşi timp cu decizia de a convoca Alegerile, va stabili alcătuirea Comitetului Electoral, în
conformitate cu următoarele regulamente:
Alcătuirea
Comitetul Electoral va fi format din 5 Membri Asociati ai Clubului, aleşi prin tragere
la sorţi dintre toţi Membrii Asociati, care satisfac condiţiile stipulate în articolul 37.
Numirea
Numirea membrilor Comitetului Electoral se va face prin tragere la sorţi, la sediul
Clubului, într-un eveniment care va fi deschis pentru participarea tuturor Membrilor Asociati.
Secretarul va fi cel al Consiliului Director si va redacta procesul-verbal. Avocatul
Membrilor va fi prezent pentru a autentifica procedura.
Tragerea la sorţi se va face utilizând procedura descrisă în articolul 24 şi 5 membri
vor fi aleşi, împreună cu 10 înlocuitori.
Natura funcţiei şi înlocuirea
Funcţia de membru în Comitetul Electoral este obligatorie, onorifică şi fără plată şi va
fi incompatibilă cu calitatea de a fi un Candidat pentru alegeri sau a fi o rudă a Candidatului,
prin căsătorie sau rudenie de sânge, până la gradul al treilea. Dacă apare această
incompatibilitate sau dacă persoana desemnată renunţă sau nu poate să-şi exercite funcţia din
orice motiv justificabil, aceasta va fi înlocuită de înlocuitori în aceeaşi ordine în care aceştia
au fost aleşi prin tragerea la sorţi.
Dacă persoanele selectate ca membri sau membri înlocuitori ai Comitetului Electoral
nu se prezintă pentru a-şi prelua funcţiile sau refuză să facă acest lucru, acestea vor fi
înlocuite de Membri Asociati ai Clubului desemnaţi de Consiliul Director, care satisfac
condiţiile stabilite în articolul 37.
Funcţiile Comitetului Electoral.
a) de a lua la cunoştinţă şi a soluţiona reclamaţiile prezentate de Membri Asociati, cu
privire la Tabloul sau listele electorale;
b) să admită sau să respingă Candidaturi şi anunţarea acestora;
c) la cererea oricărui Membru Asociat, Candidat, sau din proprie iniţiativă, să ia o
decizie cu privire la orice incident care apare în timpul procesului electoral, care ar putea
constitui o încălcare sau deviere de la codul electoral sau afecta principiile caracterului
public, oportunităţilor egale şi nediscriminării şi libertatea şi confidenţialitatea votului, care
sunt presupuse de procesul electoral;
d) de a lua la cunoştinţă şi a soluţiona reclamaţiile prezentate de Membri Asociati sau
Candidati, în orice etapă a procesului electoral;
e) impreună cu Colectivul Electoral, să publice rezultatul alegerilor şi să întocmească
şi să prezinte documentaţia menţionată în articolul 49.4.
Constituirea Comitetului Electoral
În termen de 2 zile calendaristice de la numire şi la sediul Clubului, Comitetul
Electoral va fi constituit, iar persoanele desemnate îşi vor ocupa funcţiile.
La actul constituirii, dintre persoanele desemnate, va fi ales Preşedintele Comitetului.
În absenţa Preşedintelui, acesta va fi înlocuit de Membrii Asociati cei mai vechi ai clubului
dintre persoanele desemnate.
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Funcţionarea Comitetului Electoral
Comitetul Electoral se va întâlni ori de câte ori este necesar pentru a-şi îndeplini
atribuţiile.
În funcţia de Secretar al Comitetului Electoral, cu drept de a vorbi, dar nu de a vota,
va fi Secretarul Consiliului Director, care va redacta procesele verbale ale tuturor întâlnirilor
şi va consemna toate deciziile luate la acestea. Procesele verbale vor fi semnate de Secretar şi
vor avea aprobarea Preşedintelui.
Întâlnirile Comitetului Electoral vor fi convocate de către Secretar. Întâlnirile
Comitetului Electoral vor fi considerate constituite valabil dacă la acestea sunt prezenţi 3 din
5 membri. Deciziile luate vor fi prin simpla majoritate a celor prezenţi şi, în caz de egalitate,
Preşedintele va avea votul decisiv.
Avocatul Membrilor va asista Comitetul Electoral în exercitarea atribuţiilor sale şi va
avea dreptul de a participa la întâlnirile acestuia, cu drept de a lua cuvântul, dar nu de a vota.
Articolul 41 – Colectivul Electoral
Consiliul Director al Clubului sau Consiliul Director Interimar, dacă este cazul, odată
cu decizia de a convoca alegerile, va stabili constituirea Colectivului Electoral, în
conformitate cu următoarele reguli:
Alcătuirea
Va fi format din 5 Membri Asociati ai Clubului, aleşi prin tragere la sorţi dintre toţi
Membrii Asociati care satisfac condiţiile stipulate în articolul 37.
Numirea
Numirea membrilor Colectivului Electoral se va face prin tragere la sorţi, la sediul
Clubului, într-un eveniment care va fi deschis pentru participarea tuturor Membrilor Asociati.
Secretarul va fi cel al Consiliului Director si va întocmi procesul verbal. Avocatul Membrilor
va fi prezent pentru a autentifica procedura.
Tragerea la sorţi se va face utilizând procedura detaliată în articolul 24 şi 5 membri
vor fi aleşi, împreună cu 10 înlocuitori.
Natura funcţiei şi înlocuirea
Funcţia de membru în Colectivul Electoral este obligatorie, onorifică şi fără plată şi va
fi incompatibilă cu calitatea de a fi un Candidat pentru alegeri sau a fi o rudă a Candidatului,
prin căsătorie sau rudenie de sânge, până la gradul al treilea. Dacă apare această
incompatibilitate sau dacă persoana desemnată renunţă sau nu poate să-şi exercite funcţia din
orice motiv justificabil, aceasta va fi înlocuită de înlocuitori în aceeaşi ordine în care aceştia
au fost aleşi prin tragerea la sorţi.
Dacă persoanele selectate ca membri sau membri înlocuitori ai Colectivului Electoral
nu se prezintă pentru a-şi prelua funcţiile sau refuză să facă acest lucru, acestea vor fi
înlocuite de Membrii Asociati ai Clubului desemnaţi de Consiliul Director, care satisfac
condiţiile stabilite în articolul 37.
Funcţiile Colectivului Electoral
a) de a prezida şi controla procesul de votare, în scopul de a facilita exercitarea
dreptului la vot şi a asigura puritatea maximă a procesului;
b) de a desemna angajaţii Clubului sau terţe părţi, prin delegarea Colectivului, care să
supravegheze procesul de votare, de-a lungul întregii zile electorale, şi numărătoarea
ulterioară a voturilor din diversele urne electorale, de a asigura înlocuitori si de a avea grijă să
permită timp de pauze şi întăriri pentru personal, în orele cu cea mai mare afluenţă de
alegători;
c) de a autoriza Observatorii care, dintre Membrii Asociati Clubului, au fost numiţi de
Candidaţi;
d) de a furniza identificările şi dovezile pe care Clubul le stabileşte pentru toate
persoanele implicate în procesul electoral;
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e) de a controla identificarea Membrilor Asociati ai Clubului cu drept de vot, calitatea
lor de alegători, emiterea voturilor lor şi plasarea corectă a buletinelor de vot în urnele
corespunzătoare, prin activitatea lor personală în timpul procesului electoral şi comunicând
regulamentele şi instrucţiunile corespunzătoare acelor persoane care supraveghează diferitele
urne de vot;
f) de a stabili începerea procesului de numărare şi numărarea voturilor din fiecare urnă
şi de a efectua procesul de numărare şi numărarea totală a tuturor buletinelor de vot;
g) de a soluţiona prompt toate incidentele, întrebările sau reclamaţiile care apar în ziua
electorală;
h) de a întocmi procesul-verbal al votării, specificând:
- Totalul Membrilor Asociati ai Clubului cu drept de vot;
- Totalul Membrilor Asociati ai Clubului care au votat;
- Totalul voturilor valabile obţinute de fiecare Candidatură;
- Totalul voturilor albe;
- Totalul voturilor alterate;
- Descrierea oricăror incidente importante care au avut loc în timpul zilei electorale;
- Transcrierea oricăror reclamaţii prezentate şi a deciziilor adoptate de către Colectiv;
- Transcrierea oricăror manifestări pe care Candidaţii sau Supervizorii acestora doresc
să le facă;
i) impreună cu Comitetul Electoral, să publice rezultatul alegerilor şi să întocmească
şi să publice documentaţia la care se face referire în articolul 49.
Constituirea Colectivului Electoral
În termen de 2 zile calendaristice după numire, la sediul Clubului, va fi constituit
Colectivul Electoral şi persoanele desemnate îşi vor prelua funcţiile.
La actul constituirii, dintre persoanele desemnate, vor fi aleşi Preşedintele şi
Secretarul Colectivului Electoral. În absenţa Preşedintelui, acesta va fi înlocuit de Membrul
Asociat cel mai vechi al Clubului dintre persoanele desemnate. Secretarul Colectivului
Electoral va fi asistat în funcţiile sale de către Secretarul Consiliului Director, care participă
la întâlnirile Colectivului cu dreptul de a lua cuvântul, dar nu de a vota.
Avocatul Membrilor va asista Colectivul Electoral în exercitarea atribuţiilor sale şi va
avea dreptul de a participa la întâlnirile sale, cu dreptul de a lua cuvântul, dar nu de a vota.
Funcţionarea Colectivului Electoral
Colectivul Electoral se va întâlni ori de câte ori este necesar pentru a-şi îndeplini
atribuţiile şi, în mod fundamental, trebuie să fie prezent în timpul întregii zile electorale,
începând cu două ore înaintea deschiderii urnelor şi până după încheierea anunţării
rezultatelor.
Întâlnirile Colectivului Electoral vor fi convocate de Secretar, la propunerea
Preşedintelui. Întâlnirile Colectivului Electoral vor fi considerate valabil constituite dacă la
acestea participă cel puţin 3 din 5 membri. Deciziile adoptate vor fi prin simpla majoritate a
celor prezenţi şi, în caz de egalitate, Preşedintele va avea votul decisiv.
Articolul 42 – Reclamaţii privind aspectele electorale
Toate reclamaţiile privind aspectele electorale, în afară de cele care apar în ziua
electorală, trebuie să fie făcute către Comitetul Electoral, în termen de 3 zile lucrătoare de la
eveniment, incident sau decizia care face subiectul contestaţiei.
Comitetul Electoral va declara decizia sa în termen de 3 zile lucrătoare de la
prezentarea reclamaţiei. Dacă, în urma acestei perioade, nu a fost rezolvată în mod expres, se
va deschide procedura pentru contestaţii.
Dacă reclamaţia este prezentată în ziua electorală, din cauza unor evenimente,
incidente sau decizii legate de procesul de votare, reclamaţia va fi prezentată Colectivului
Electoral, care va soluţiona problema în timpul zilei electorale.
Deciziile Comitetului Electoral şi Colectivului Electoral vor fi executabile imediat.
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Împotriva deciziilor exprimate sau prezumate ale Comitetului Electoral sau
Colectivului Electoral, în deciderea asupra reclamaţiilor, este posibil să se facă recurs la
Senatul Clubului, în termen de 3 zile lucrătoare de la notificarea deciziei care este obiectul
contestaţiei sau de la data la care reclamaţia a fost înţeleasă ca fiind respinsă, fără ca
notificarea vreunei decizii să fie exprimată în scris în cadrul perioadei stabilite. Împotriva
deciziilor exprimate sau prezumate de Senat, este posibil să se facă recurs la instantele de
drept comun din Timisoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea deciziei care este
obiectul recursului sau de la data la care reclamaţia a fost înţeleasă ca fiind respinsă, fără ca
notificarea vreunei decizii să fie exprimată în scris în cadrul perioadei stabilite. Această
decizie va fi considerată etapa finală a procesului de contestaţie administrativă.
Toate reclamaţiile legate de aspecte electorale trebuie să fie făcute în scris şi să fie
semnate de reclamant sau reclamanţi, indicând CNP-ul şi numărul de Membru Asociat al
Clubului.
Reclamaţiile vor fi prezentate la sediul Clubului, în zilele şi intervalele orale de
funcţionare a birourilor, şi reclamanţii pot solicita să li se dea o recipisă a prezentării.
Notificările deciziilor Comitetului şi Colectivului Electoral se vor face direct către
reclamanţi, dacă aceştia sunt prezenţi sau au fost invitaţi anterior la actul notificării, sau prin
orice alt mijloc care garantează faptul că o vor primi.
Articolul 43 – Electoratul şi Tabloul Electoral
Înfiinţarea
Avocatul Membrilor, împreună cu resursele umane şi materiale din biroul său, este
organul din Club responsabil cu formarea Tabloului Electoral, prin crearea unui fişier al
tuturor Membrilor Asociati ai Clubului cu drept de vot.
Tabloul Electoral se creează permanent şi este actualizat în fiecare lună de către
Avocatul Membrilor, prin întocmirea unei liste, care poate fi controlată şi revizuită, a
Membrilor Asociati care intră şi care ies şi continind si alte date care sunt furnizate de Club
acestui organ, tot în fiecare lună.
Tabloul Electoral trebuie să enumere toţi Membrii Asociati ai Clubului în ordine
numerică şi trebuie să indice numerele de membru, numele complet, numărul documentului
de identitate naţională sau numărul paşaportului, data înscrierii în Club şi data naşterii.
Tabloul Electoral trebuie să fie în permanenţă pus la dispoziţia Membrilor Asociati ai
Clubului, care doresc să-şi consulte datele personale, în timpul orelor normale de funcţionare
ale biroului, şi, dacă este cazul, să facă reclamaţii adecvate, care vor fi soluţionate de acelaşi
Avocat al Membrilor.
Afişajul, consultaţiile şi reclamaţiile privind Tabloul Electoral
Pentru fiecare alegere, Tabloul Electoral care va fi utilizat va fi cel valabil la data în
care este publicata convocarea alegerilor.
Din ziua după constituirea Tabloului Electoral şi pentru o perioadă de 5 zile
calendaristice, listele Membrilor Asociati ai Clubului cu drept de vot şi care alcătuiesc
Tabloul Electoral vor fi afişate, pentru a fi văzute de Membrii Asociati ai Clubului, la biroul
Avocatului Membrilor.
Înainte de a fi arătat publicului, Tabloul Electoral trebuie să fie prezentat Comitetului
Electoral, care îl va identifica şi confirma prin semnătură. Va fi întocmit un proces verbal al
acestui act de prezentare şi confirmare, care va include numărul de pagini care alcătuieşte
lista şi numărul total al Membrilor Asociati ai Clubului incluşi în aceasta. Comitetul Electoral
poate solicita un duplicat al listei Membrilor Asociati, care va rămâne în păstrarea sa.
În timpul perioadei de afişare publică a Tabloului Electoral, orice Membru Asociat al
Clubului îl poate consulta şi solicita orice clarificări relevante.
Consultaţiile se pot face în timpul orarului normal de lucru al biroului Avocatului
Membrilor.
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În timpul perioadei în care listele sunt afişate, Membrii Asociati ai Clubului pot face
reclamaţii, privind omisiuni sau includeri incorecte în Tablou, sau solicita orice rectificări de
erori pe care le-au observat. Toate cererile sau reclamaţiile trebuie să fie făcute în scris, către
Comitetul Electoral. Perioadele pentru soluţionarea de către Comitetul Electoral şi pentru
contestaţii împotriva acesteia vor fi cele indicate în articolul 42.
Aprobarea Tabloului Electoral definitiv
Odată ce etapa a IV-a din procesul electoral (afişarea Tabloului Electoral) este
terminată, în următoarele 3 zile calendaristice, după rezolvarea oricăror reclamaţii sau
observaţii făcute de Membrii Asociati ai Clubului, Comitetul Electoral va aproba Tabloul
Electoral definitiv al Membrilor Asociati ai FC Ripensia cărora li se va acorda statutul de
alegător.
Va fi întocmit un proces-verbal al acestui act de aprobare, iar Comitetul Electoral va
proceda la semnarea sa pentru a autentifica şi confirma lista definitivă a Membrilor Asociati
ai Clubului care formează electoratul. Procesul-verbal va înregistra numărul definitiv de
pagini care alcătuiesc Tabloul şi numărul total al Membrilor Asociati ai Clubului, care
formeaza electoratul.
Această listă, care va rămâne în custodia Comitetului Electoral,în Biroul Avocatului
Membrilor, va fi Tabloul Electoral definitiv şi nu poate fi supus niciunui amendament pentru
durata rămasă a procesului electoral.
Articolul 44 – Candidaturi
1. Perioade pentru prezentare
Din zilele după aprobarea definitivă a Tabloului, de către Comitetul Electoral, şi
pentru o perioadă de 7 zile lucrătoare, pot fi prezentate Candidaturile pentru Consiliul
Director al FC Ripensia. Termenul limită pentru prezentarea Candidaturilor va fi la orele 21,
din a şaptea zi lucrătoare.
2. Natura, forma şi alcătuirea Candidaturilor şi cerinţele de prezentare
Candidaturile vor fi închise şi supuse votării în bloc.
Candidaturile trebuie să fie formate dintr-un număr de Candidaţi de minim 3 şi maxim
21, în frunte cu un Candidat pentru Preşedinţie.
Nicio Candidatură nu poate include un Preşedinte care pleacă si care tocmai şi-a
terminat al doilea mandat, aşa cum se stabileşte în articolul 31.
Candidaturile trebuie să fie prezentate Comitetului Electoral, în scris şi în duplicat, şi
trebuie să conţină următoarele detalii:
- Listele cu numele şi prenumele Candidaţilor şi, în dreptul fiecărui nume, semnătura
Candidatului de confirmare a conformităţii acestora; toţi Candidaţii trebuie să satisfacă
condiţiile stabilite în art. 38;
- Fotocopii faţă-verso ale cardurilor de Membru Asociat ale Candidaţilor şi a
documentelor lor de identitate;
- Fotocopie a documentaţiei care dovedeşte statutul de rezident in Banatul Istoric, al
Candidatului la Preşedinţie.
În Candidatură, nu va fi inclusă nicio referinţă sau listă a diferitelor funcţii în
Consiliu, în afară de cea a Preşedintelui, care va corespunde Candidatului din vârful listei.
Dacă membrii Candidaturii consideră a fi comod, pot ataşa o listă a detaliilor şi meritelor
biografice ale Candidaţilor aspiranţi.
Împreună cu Candidatura, trebuie să fie prezentate fişele de susţinere semnate de
Membrii Asociati ai Clubului şi mărturia Candidatilor de a asigura garanţia la care se face
referire în articolele 44, pct.3 si pct.4.
3. Susţinerea Membrilor Asociati ai Clubului pentru Candidaturi
Pentru a fi anunţate de Comitetul Electoral, Candidaturile trebuie să fie propuse de un
număr de Membri Asociati ai Clubului de minim cincizeci la sută (50%) din numarul total al
Delegaţilor care alcătuiesc Adunarea Generala.
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Pentru a dovedi această susţinere, la prezentarea sa, fiecare Candidatură trebuie să
furnizeze fişele de susţinere doveditoare în conformitate cu următoarele reguli:
a) Membrii Asociati ai Clubului pot susţine doar o singură Candidatură; toate fişele
semnate de acelaşi Membru Asociat al Clubului, care a susţinut mai mult de o Candidatură,
vor fi considerate nule.
b) Toţi Membrii Asociati ai Clubului, care semnează o fişă de Candidatură, trebuie să
fie incluşi în Tabloul Electoral definitiv, aprobat de Comitetul Electoral.
c) Fişele trebuie să fie completate utilizând formularul oficial, care va fi publicat de
Club pentru fiecare proces electoral şi care va conţine, cel puţin, următoarele caracteristici:
- Va purta numele şi blazonul FC Ripensia şi o referinţă la anul în care sunt ţinute
alegerile;
- Într-o poziţie clară şi cu scris lizibil, va prezenta numele Membrului Asociat al
Clubului care propune Candidatura, împreună cu declaraţia de a fi adult şi a nu fi în situaţie
de incapacitate şi de a fi fost Membru Asociat timp de cel puţin un an, la momentul
convocării alegerilor, şi că nu are suspendată calitatea de Membru Asociat;
- Tot tipărit într-o poziţie clară pe fişa oficială publicată de Club, se va afla numele
Candidatului pentru Preşedinţie, care se află în fruntea Candidaturii;
- Într-un spaţiu de pe fişă, va fi ataşată o copie fotografică sau fotostatică a
documentului de identitate naţională sau echivalent, în cazul străinilor, a permisului de
conducere sau paşaportului Membrului Asociat al Clubului care acordă susţinerea.
- Un alt spaţiu clar va indica numărul de Membru Asociat, numărul documentului de
identitate şi, în final, data la care se face propunerea şi o semnătură;
- Într-un spaţiu din colţul din dreapta sus al fişei, va fi lăsat un spaţiu pentru
numerotarea corelativă a propunerilor prezentate de Candidaturi.
d) De la începutul etapei a IV-a a procesului electoral, Candidaţii aspiranţi la
Preşedinţia Clubului pot solicita Comitetului Electoral să le furnizeze fişele tipizate de
susţinere oficiale, cu numele lor tipărite pe ele. Această cerere se va face în scris, indicând
numărul de fişe comandate. Comitetul Electoral va furniza fişele comandate în termen de 36
de ore, iar acestea, până la de două ori numărul cerut a fi anunţat în calitate de Candidat, vor
fi gratis. Cele care sunt comandate peste această limită vor fi plătite de către solicitant.
e) Fişele de susţinere furnizate de fiecare Candidatură trebuie să fie numerotate şi
ordonate conform numerelor de Membru Asociat, de la cel mai mic la cel mai mare.
f) Comitetul Electoral va confirma primirea Candidaturilor care i-au fost prezentate în
cadrul perioadei stabilite şi va semna o copie a acestei confirmări. Secretarul, cu aprobarea
Preşedintelui şi după verificările necesare, va furniza confirmarea oficială a numărului de fişe
de susţinere furnizate de Candidatură, specificând data şi ora la care au fost prezentate. O
copie a acestei confirmări oficiale va fi furnizată Candidaţilor aspiranţi la Preşedinţie.
4. Angajamentul de a furniza o garanţie bancară dacă se cere astfel prin lege
Pentru a fi anunţată de Comitetul Electoral, fiecare Candidatură trebuie să prezinte un
document semnat de toţi componenţii săi în care aceştia îşi declară angajamentul lor de a
acţiona ca garanţi în cazul în care sunt alesi, în conformitate cu dispoziţiile articolului 35 din
prezentul Statut şi ale prevederilor legale in vigoare.
5. Anunţarea Candidaturilor
În termen de 3 zile de la sfârşitul perioadei pentru depunerea Candidaturilor,
Comitetul Electoral trebuie să se asigure că Candidaturile depuse şi Membrii Asociati ai
Clubului care le propun satisfac condiţiile cerute de acest Statut, că au respectat procedurile şi
termenele limită ale acestei etape a procesului electoral, că Candidaturile au primit susţinerea
numărului minim de Membri Asociati ai Clubului, aşa cum se cere în articolul 44, pct.3, că au
pus la dispoziţie angajamentul de a acţiona în calitate de garanţi, aşa cum se specifică în
articolul 44, pct.4. În special, Comitetul Electoral va verifica valabilitatea fişelor de susţinere
furnizate de candidaţi şi are dreptul de a solicita Candidaţilor şi Membrilor Asociati ai
Clubului să furnizeze detaliile necesare pentru a verifica autenticitatea acestora.
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Pentru exercitarea dreptului de veto asupra unui Candidat sau unei Candidaturi,
conform articolului 10, pct.8, Membrii Fondatori au la dispozitie 48 de ore de la incheierea
perioadei de depunere a Candidaturilor, conform art.36 si art.44, pct.1.
Atunci când o Candidatură include unul sau mai mulţi Membri Asociati ai Clubului
care nu satisfac condiţiile de a fi eligibili, Candidatura va rămâne valabilă faţă de ceilalţi
Candidaţi cu condiţia ca persoana invalidată să nu fie Candidat la Preşedinţie, iar numărul
total al Candidaţilor rămaşi să fie acelaşi sau mai mare decât minimul cerut de 10. Dacă
aspirantul la Preşedinţie este declarat invalidat sau numărul de candidaţi este mai mic de 10,
întreaga Candidatură va fi declarată invalidată.
Odată ce acest proces de verificare este terminat, Comitetul Electoral va anunţa
Candidaţii care au dreptul de a participa la alegeri, prin faptul că au îndeplinit toate cerinţele
solicitate de Statut, şi va respinge pe acei Candidaţi care nu au îndeplinit aceste cerinţe.
Anunţarea sau respingerea Candidaturilor sau a membrilor individuali ai acestora,
precum şi numărul fişelor de susţinere valabile, colectate de la Membrii Asociati, se vor
reflecta în procesul verbal care va fi întocmit de Comitetul Electoral. Vor fi specificate
motivele pentru refuzarea Candidaturilor. Fiecare Candidat la Preşedinţie va fi notificat de
certificarea procesului-verbal.
Reclamaţiile şi contestaţiile, detaliate în articolul 42, pot fi depuse împotriva deciziei
Comitetului Electoral de a refuza anunţarea unei Candidaturi sau a oricăruia dintre membrii
unei Candidaturi.
În termen de 2 zile lucrătoare de la anunţarea Candidaturilor, Comitetul Electoral va
furniza o certificare a procesului verbal al anunţării, către Avocatul Membrilor şi Consiliul
Director al Clubului sau Consiliul Director Interimar.
Articolul 45 – Anunţarea unei singure Candidaturi
Dacă există o singură Candidatură sau doar o singură Candidatură rămâne valabilă,
Comitetul Electoral va pronunţa direct câştigătoare Candidatura respectivă, încheind astfel
procesul electoral, iar membrii Candidaturii vor fi declarati aleşi.
Articolul 46 – Inexistenţa Candidaturilor sau nevalabilitatea celor prezentate
Dacă nu există nicio Candidatură sau niciuna dintre cele prezentate nu este valabilă,
Comitetul Electoral va comunica acest fapt Consiliului Director al Clubului sau Consiliului
Director Interimar, care trebuie să convoace noi alegeri, în termen de maxim 3 luni.
Articolul 47 – Campania electorală
Din ziua după anunţarea Candidaturilor şi timp de 7 zile lucrătoare, Candidaţii pot
găzdui evenimente informative, promoţionale sau de propagandă.
Comitetul Electoral are competenţa de a soluţiona toate cererile sau reclamaţiile
făcute de Candidaţi, în legătură cu campania electorală, şi se va asigura că, în manifestările şi
acţiunile lor, toţi Candidaţii demonstrează respectul pe care îl merită adversarii lor, isi axeaza
campania pe proiectele proprii si nu recurg la atacuri la persoana.
Consiliul Director al Clubului va facilita desfăşurarea campaniilor electorale ale
Candidaţilor şi va pune dotările Clubului la dispoziţia acestora, cu condiţia ca acestea să fie
compatibile cu activităţile sale sportive şi angajamentele asumate.
Avocatul Membrilor va procesa toate informaţiile şi publicitatea pe care Candidaţii
doresc să le adreseze Membrilor Asociati ai Clubului, prin serviciile Biroului Avocatului
Membrilor. Cererile pentru astfel de proceduri se vor face în scris către Birou, care va
informa Candidaţii despre costul serviciului şi posibilitatea de a-l facilita. Orice cheltuieli
generate de aceste servicii vor fi percepute de la Candidaţii care le solicită.
Comitetul Electoral va rezolva în mod just orice conflicte care ar putea apărea, atunci
când ar putea exista coincidenţe la solicitarea de către Candidaţi a aceloraşi servici sau
facilităţi ale Clubului în date incompatibile, şi se va asigura că sunt menţinute principiile de
şanse egale cu privire la serviciile sau facilităţile Clubului.
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Articolul 48 – Ziua de gândire
Ziua calendaristică care rămâne între etapa a VIII-a (sfârşitul campaniei electorale) şi
etapa a X-a (ţinerea votului) va fi rezervată pentru gândire şi evaluarea propunerilor care au
fost făcute de către diverşii Candidaţi.
De la orele zero ale acelei zile, Candidaţilor le este interzis să ia parte în toate
activităţile publice şi nu pot, nici direct, nici indirect, să efectueze acte care sunt considerate
ca parte a campaniei lor electorale, precum punerea de postere, publicarea sau emiterea unor
materiale de propagandă prin media, darea unor declaraţii sau interviuri.
Articolul 49 – Voturi. Numărare. Anunţarea Candidaturii câştigătoare.
Notificarea şi publicarea documentaţiei electorale
1. Voturi
Voturile vor fi emise în ziua, la ora şi locul stabilit în convocarea alegerilor.
Buletinele de vot vor fi tipărite de Club utilizând acelaşi format, aceeaşi hârtie şi
culoare pentru toate Candidaturile.
Buletinele de vot, în afară de opţiunea de a include blazonul Clubului şi o referinţă la
procesul alegerilor respectiv, poate prezenta doar numele Candidatului la Preşedinţie de la
fiecare Candidatură.
Buletinul de vot va fi aşezat de fiecare alegător într-un plic tipărit de Club şi care va
purta o referinţă la procesul de alegeri respectiv.
Alegătorii trebuie să se identifice prezentând documentul de identitate naţională sau
echivalent, în cazul străinilor, paşaportul sau permisul de conducere.
Alegătorii vor înmâna persoanelor care controlează activitatea la mesele electorale,
care vor fi aranjate în ordinea alfabetică a numelor Membrilor Asociati ai Clubului, plicul
care conţine buletinul de vot şi acestea îl vor pune în urna electorală.
Numai Membrii Asociati ai Clubului ale căror nume sunt înregistrate în Tabloul
Electoral definitiv, aprobat de Comitetul Electoral, îşi pot exercita dreptul de vot.
Colectivul Electoral va prezida şi controla ziua electorală şi va soluţiona toate
incidentele sau reclamaţiile care ar putea apărea, în conformitate cu cele stipulate în art.41,
pct.5.
Avocatul Membrilor, în ziua electorală, va asista Colectivul Electoral în exercitarea
atribuţiilor sale în conformitate cu prevederile art.41 şi, în special, cu ajutorul personalului
din Biroul său, va asista diversele Colective în toate aspectele legate de Tabloul Electoral.
2. Numărare
Odată ce perioada de votare s-a terminat, Colectivul Electoral va organiza începerea
numărării buletinelor de vot din fiecare urnă şi efectuarea totalului pentru toate urnele, care
trebuie să reflecte următoarele date:
- Totalul Membrilor Asociati ai Clubului cu drept de vot;
- Totalul Membrilor Asociati ai Clubului care au votat;
- Totalul voturilor valabile obţinute de fiecare Candidatură;
- Totalul voturilor albe;
- Totalul voturilor alterate.
Toate buletinele de vot care nu sint tipărite de Club sau care conţin adăugiri sau
comentarii vor fi considerate nule. De asemenea, toate buletinele de vot care nu sunt
prezentate în plicuri tipărite de Club vor fi considerate nule.
Dacă un plic conţine mai mult de un buletin de vot pentru aceeaşi Candidatură, acesta
va conta doar ca un singur vot. Dacă un plic conţine mai mult de un buletin de vot, pentru
Candidaturi diferite sau care sunt voturi albe, acestea vor fi de asemenea considerate nule.
Un vot alb este considerat a fi fie un plic care nu conţine niciun buletin de vot, fie
unul sau mai multe buletine de vot care nu conţin vot pentru niciun Candidat.
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Aceste date, precum şi cele menţionate în articolul 41, pct.4, lit.h), se vor reflecta în
procesul-verbal, care va fi întocmit de Colectivul Electoral, privind ziua electorală, şi care va
fi semnat de toţi membrii săi.
3. Anunţarea Candidaturii câştigătoare
Odată ce votarea s-a încheiat şi procesul-verbal a fost întocmit şi semnat de Colectivul
Electoral, va începe anunţarea Candidaturii câştigătoare.
Câştigătorul va fi Candidatura care a obţinut cele mai multe voturi valabile.
Dacă există egalitate între două sau mai multe Candidaturi care au obţinut cele mai
multe voturi, nicio Candidatură nu va fi anunţată câştigătoare şi va trebui să fie ţinut turul al
doilea de scrutin, cu Candidaturile egale, la o nouă dată, care va fi stabilită de Consiliul
Director al Clubului sau Consiliul Director Interimar al Clubului, în următoarele 7 zile
calendaristice. Data noii votări va fi anunţată în forma specificată de art.39, pct.2.
Până la ţinerea noii votări, Comitetul Electoral şi Colectivul Electoral îşi vor menţine
atribuţiile şi nu va fi repornită etapa a VIII-a (Campania Electorală). Dacă încă o dată va fi
egalitate, si după a doua votare, poate fi convocată o a treia votare şi atâtea scrutine
consecutive câte sunt necesare până când o Candidatură obţine o majoritate.
Anunţarea se va face în comun de către Comitetul Electoral şi Colectivul Electoral, la
finalul zilei electorale, prin citirea publică a procesului verbal al numărării şi declararea
oficială a încheierii alegerilor.
4. Notificarea rezultatelor şi prevederea documentaţiei electorale
În termen de 3 zile de la finalul alegerilor, Colectivul Electoral va furniza Consiliului
Director al Clubului sau Consiliului Director Interimar şi Registrelor menţionate în articolul
8, certificarea procesului verbal al numărării voturilor şi anunţarea câştigătorilor.
Comitetul Electoral şi Colectivul Electoral vor fi depozitarii, la sediul Clubului, ai
proceselor verbale şi documentelor legate de procesul electoral, atâta timp cât mai există
reclamaţii sau contestaţii în legătură cu alegerile, care nu au fost încă rezolvate. Dacă nu
există aceste circumstanţe sau din momentul în care contestaţiile au fost rezolvate
administrativ, vor avea 30 de zile pentru a pune la dispoziţia Consiliului Director un dosar
ordonat al tuturor proceselor verbale şi documentelor legate de procesul electoral, însoţit de o
listă a documentelor conţinute în acesta. Va fi întocmit un proces verbal al prezentării acestor
documente, care va fi semnat de Comitetul Electoral, Colectivul Electoral şi Consiliului
Director. Acest act va încheia în mod oficial atribuţiile Comitetului Electoral şi ale
Colectivului Electoral, care de acum înainte vor fi dizolvate.
Articolul 50 – Preluarea funcţiilor şi comunicări
Dacă procesul electoral a fost consecinţa încetării naturale a mandatului Consiliului
Director anterior, Consiliul Director nou ales trebuie să preia funcţia la data de 1 ianuarie
după alegeri şi membrii rămaşi de la Consiliul Director anterior vor elibera imediat posturile.
Dacă procesul electoral a fost iniţiat de Consiliul Director Interimar din cauza încetării
anticipate a Consiliului Director anterior, în conformitate cu condiţiile articolului 32, pct.4,
noul Consiliu Director ales va prelua mandatul în termen de 10 zile de la data alegerii.
În ambele circumstanţe, pentru calcularea duratei mandatului, se va aplica art.31.
Dacă legea cere furnizarea unei garanţii bancare, înainte de preluarea funcţiei,
Consiliul Director nou ales trebuie să formalizeze garanţia bancară în modul cerut de
regulamentele în vigoare. Dacă acest lucru nu se intampla, Consiliul Director nu va prelua
funcţia şi acest organ de conducere va fi considerat vacant şi se va constitui în mod automat
Consiliul Director Interimar, pentru a convoca un nou proces electoral.
Noul Consiliu Director va prelua funcţia într-o şedinţă extraordinară a Consiliului
Director, la care va participa Consiliul Director Interimar sau Consiliul Director care pleacă
şi noul Consiliu Director ales şi la care mai pot participa, ca martori, reprezentanţi ai
Guvernelor, Administraţiilor, Federaţiilor sau Asociaţiilor.
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Odată ce este constituit, noul Consiliu Director va notifica alcătuirea sa Registrelor
menţionate în articolul 8.
Preşedintele Consiliului Director Interimar sau Consiliului Direcor care pleacă sau
orice alt membru al acestora poate interveni la prima Adunare Generală Ordinară care se ţine,
pentru a explica lichidarea anului financiar precedent şi a o propune pentru aprobare.
SECŢIUNEA 5 – VOTUL DE NEÎNCREDERE
Articolul 51 – Votul de Neîncredere
1. Subiecţii Votului de Neîncredere
Toţi membrii Consiliului Director sunt subiecţi pasivi ai unui Vot de Neîncredere. Un
Vot de Neîncredere poate fi cerut împotriva întregului Consiliu sau a câtorva dintre membrii.
Membrii Asociati ai Clubului care îndeplinesc condiţiile de a fi alegător conform
articolului 37, la data initierii votului de neincredere, sunt membri activi ai unui Vot de
Neîncredere.
2. Solicitanţii unui Vot de Neîncredere
Necesitatea unui Vot de Neîncredere poate fi cerută de: majoritatea membrilor
Comitetului actual, cinci la sută (5%) din Membrii Asociati ai Clubului care satisfac condiţia
de a fi alegător, aşa cum se stabileşte în articolul 37, la data initierii Votului de Neincredere,
sau cincizeci la sută (50%) din Delegaţii care se află în cursul mandatului. Pentru a calcula
5% din Membrii Asociati ai Clubului, numărul total al Membrilor Asociati ai Clubului va fi
considerat a fi cel existent la data în care este anunţat Votul de Neîncredere, în condiţiile
stabilite în articolul 51, pct.3, lit.a).
3. Formularul şi procedura de cerere a votului de neîncredere
a) Înainte de a prezenta oficial cererea pentru un Vot de Neîncredere, cei care conduc
moţiunea trebuie să se adreseze in scris Consiliului Director, anunţând propunerea lor, cu o
listă a membrilor Consiliului Director pe care doresc să îi supună Votului de Neîncredere.
Prin aceeaşi notificare scrisă se va solicita Consiliului Director să furnizeze formularul oficial
pentru fişele care justifică susţinerea necesară a Membrilor Asociati sau Delegaţilor Clubului.
b) În termen de maxim 5 zile lucrătoare, Consiliul Director va furniza solicitanţilor
fişele de susţinere, care vor avea următoarele caracteristici:
- Vor purta numele şi blazonul FC Ripensia şi următorul titlu: „Fişă de susţinere
pentru solicitarea necesităţii unui vot de neîncredere împotriva...” şi vor descrie numele
membrilor Consiliului Director afectaţi sau, după caz, totalitatea membrilor Consiliului;
- Într-un spaţiu, şi cu scris descifrabil, va apărea numele Membrului Asociat al
Clubului care susţine cererea, cu declaraţia că acesta este adult, nu se află în situaţie de
incapacitate, a fost Membru Asociat al Clubului timp de minim un an şi nu are suspendată
calitatea de Membru Asociat;
- Într-un alt spaţiu de pe fişă va apărea numărul de Membru Asociat al persoanei
respective şi numărul documentului de identitate, semnătura sa completă şi data;
- Într-un alt spaţiu va fi ataşată o copie fotografică sau fotostatică faţă-verso a
documentului de identitate al Membrului Asociat al Clubului.
Numărul de fişe furnizate de Club va fi dublul celui cerut pentru susţinerea votului.
Dacă această limită este depăşită, promotorii Votului de Neîncredere pot comanda mai multe
fişe, iar acestea vor fi furnizate pe cheltuiala promotorului.
c) Promotorii Votului de Neîncredere vor avea o limită de 14 zile, numărate de la data
la care au fost primite fişele, pentru a-şi prezenta cererea oficială Consiliului Director, in care
vor declara motivul, membrii Consiliului care urmează a fi supuşi Votului de Neîncredere şi
dacă acest lucru este cerut de un procentaj al Membrilor Asociati ai Clubului sau Delegaţilor
acestuia, anexând la aceasta fişele de susţinere.
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4. Constituirea Colectivului pentru Votul de Neîncredere
În termen de 10 zile lucrătoare de la prezentarea formală a cererii, va fi constituit
Colectivul Votului de Neîncredere, care va fi organul responsabil cu promovarea şi
controlarea întregului proces şi care va fi alcătuit din următoarele persoane:
- Primii doi Membri Asociati sau Delegaţi ai Clubului care au semnat petiţia;
- Doi membri ai Consiliului Director, desemnaţi de acest Consiliu;
- Avocatul Membrilor, care va avea calitatea de Preşedinte.
Pentru funcţiile şi atribuţiile acestui Colectiv, se vor aplica în mod analog
regulamentele incluse în acest Statut pentru Colectivul Electoral şi Comitetul Electoral,
inclusiv referinţele din acesta la resurse sau recursuri împotriva deciziilor sale.
Odată ce a fost constituit Colectivul Votului de Neîncredere, acesta va începe, în
termen de maxim 10 zile lucrătoare, prin a verifica că cererea îndeplineşte cerinţele cărora li
se supune şi, în special, că există motive adecvate şi susţinere suficientă în rândul Membrilor
Asociati sau Delegaţilor. Colectivul poate invalida susţinerea care este insuficient dovedită şi
poate face orice investigaţii necesare pentru confirmarea autenticităţii.
Odată ce verificarea este terminată, Colectivul trebuie să facă o declaraţie privind
admisibilitatea Votului de Neîncredere. În niciun caz procedura pentru Votul de Neîncredere
nu va fi admisă dacă este motivată de evenimente dinaintea alegerii membrului sau
membrilor cenzuraţi ai Consiliului Director, din cauze care nu au legătură cu conducerea si
administrarea Clubului.
Dacă toate cerinţele sunt respectate, cererea va fi declarată admisă şi Consiliului
Director al Clubului i se va ordona să convoace la votare, care trebuie să fie ţinută în termen
de nu mai puţin de 10 zile lucrătoare sau nu mai mult de 20, numărate de la cea în care
Colectivul a declarat admisa cererea.
Dacă nu au fost respectate toate cerinţele, cererea va fi respinsă, din motive bine
întemeiate, şi primii doi semnatari vor fi informaţi în această privinţă.
5. Procedura de votare
Convocarea votării va fi anunţată public de către Consiliului Director prin metoda
indicată în articolul 39, pct.2 din prezentul Statut, cu un preaviz de minim 5 zile lucrătoare.
Procedura de votare, numărare şi publicare a rezultatelor va fi reglementată, în mod
analog, de regulamentele indicate în articolul 49, iar atribuţiile conferite Comitetului
Electoral şi Colectivului Electoral vor fi preluate de Colectivul Votului de Neîncredere.
Singurii Membrii Asociati ai Clubului care se bucură de calitatea de a fi alegător în
procesul unui Vot de Neîncredere sunt cei care îndeplinesc condiţiile specificate în articolul
37, la data initierii Votului de Neincredere .
Odată ce votarea s-a încheiat, Colectivul va număra voturile în conformitate cu
prevederile articolului 49, pct.2, şi va anunţa rezultatul.
Votul de Neîncredere va fi acceptat doar dacă două treimi sau mai mult din voturi sunt
în favoarea sa, atâta timp cât numărul acestora este minim treizeci la sută (30%) din Membrii
Asociati ai Clubului.
Membrii Consiliului Director care pierd un Vot de Neîncredere vor fi înlăturaţi
automat din funcţie, cu aplicarea prevederilor art.32, pct.1 sau pct.4.
Dacă Votul de Neîncredere nu este validat, nu poate fi convocat din nou pentru
aceleaşi motive decât după trecerea unui an de la data la care s-a ţinut votul.
SECŢIUNEA 6 - ORGANE DE COLABORARE ADMINISTRATIVE, DE
CONDUCERE ŞI CONSULTATIVE
Articolul 52 – Senatul FC Ripensia
Senatul FC Ripensia este un organ onorific, de natură consultativă, si instanta finala in
cazul litigiilor interne ale Clubului, alcătuit din primii 20 de Membri Asociati ai Clubului,
care nu fac parte din structurile de conducere si administrative ale Clubului.
35

ASOCIATIA SPORTIVA F.C. RIPENSIA TIMISOARA
Calea Urseni 16B (Hotel Casa de la Rosa)
www.ripensiatimisoara.ro
secretariat@ripensiatimisoara.ro

Cel mai varstnic dintre cei 20 de senatori va detine calitatea de Presedinte al
Senatului.
Atribuţiile Senatului sint urmatoarele:
- de a consilia şi sfătui cu privire la toate subiectele aduse în atenţia acestuia de către
Preşedinte şi Consiliul Director;
- de a da verdicte finale, in cazul litigiilor interne ale Clubului;
- de a propune Adunarii Generale membrii Comisiei de Cenzori.
Senatul se va întâlni la cererea Preşedintelui Consiliului Director, oricand se impune.
Senatul va fi chemat prin acordul Consiliului Director, care va stabili Ordinea de zi.
Şedinţele Senatului vor fi prezidate de Consiliul Director, iar Secretarul care va întocmi
Procesul Verbal va fi cel al Clubului.
Deciziile Senatului se vor lua prin simpla majoritate dintre cei prezenţi. In caz de
egalitate, votul celui mai varstnic participant este decisiv. Votul este personal şi nedelegabil.
Numirea unui Senator al FC Ripensia va fi reflectată într-o diplomă care va fi
prezentată Senatorului.
Articolul 53 – Avocatul Membrilor
Avocatul Membrilor este un organ alcătuit dintr-o singură persoană, care este
independent de Consiliul Director şi a cărui datorie este de a asista, consilia şi apăra
drepturile Membrilor Asociati ai Clubului, în relaţia acestora cu Clubul, şi, de asemenea, de a
întocmi şi actualiza Tabloul Electoral al Clubului.
În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Membrilor poate solicita organului de
conducere al Clubului orice colaborare/asistenţă necesară, acesta fiind obligat să o asigure.
1. Atribuţii
Atribuţiile Avocatului Membrilor sunt următoarele:
a) De a apăra şi proteja drepturile Membrilor Asociati ai Clubului şi de a lua la
cunoştinţă şi soluţiona orice reclamaţii care ii sunt adresate; el poate de asemenea participa la
toate întâlnirile Comisiei de Disciplina, cu dreptul de a lua cuvântul, dar nu de a vota;
b) De a acţiona ca intermediar, rezolvând prin consens orice conflicte care apar între
Membrii Asociati ai Clubului şi Consiliul Director, de la care el poate aduna orice informaţii
pe care le consideră oportune;
c) De a prezenta Consiliului Director orice sugestii pe care le consideră adecvate;
d) De a pune la dispoziţia Consiliului Director, în termen de 5 zile de la sfârşitul
anului financiar, şi a prezenta Adunării Generale ordinare un raport anual al acţiunilor sale cu
referire la fiecare an financiar;
e) De a administra autonom, pentru a respecta în mod eficient atribuţiile sale,
organizarea şi funcţionarea biroului său, care va fi coordonat şi administrat utilizând
materialul şi resursele umane necesare care, la cererea sa, trebuie să fie furnizate de
Consiliului Director;
f) De a întocmi în permanenţă şi încontinuu, prin biroul său, lista Membrilor Asociati
ai Clubului cu drept de vot sau Tabloul Electoral şi să le actualizeze lunar;
g) De a pune la dispoziţia Membrilor Asociati ai Clubului rapoartele oficiale care i-au
fost furnizate de diferiţi Candidaţi, în timpul perioadei electorale, inclusiv în etapele de
prezentare a Candidaturilor, şi, la fel, ceea ce i se furnizează de către solicitanţii unui Vot de
Neîncredere;
h) În timpul perioadelor electorale, de a asista Comitetul Electoral şi Colectivul
Electoral, în exercitarea atribuţiilor lor în conformitate cu articolele 41, în special în aspecte
legate de reclamaţii, drepturi şi îndatoriri ale Membrilor Asociati ai Clubului şi Candidaţilor,
de Tabloul Electoral, căutând întotdeauna să asigure conformitatea completă cu datele
conţinute în cadrul acestuia;
i) Să participe atât la Adunările Generale Ordinare, cât şi Extraordinare ale Clubului,
cu drept de a lua cuvântul, dar nu de a vota.
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2. Desemnare
Funcţia de Avocat al Membrilor trebuie să fie acordată unui Membru Asociat al
Clubului, de prestigiu recunoscut şi care satisface aceleaşi condiţii, care sunt cerute de
articolul 38, pentru a fi ales membru al Consiliului Director, şi desemnarea acestuia se va
face prin propunerea Senatului FC Ripensia şi trebuie să fie ratificată de Adunarea Generală,
prin majoritatea de trei cincimi din cei prezenţi.
Persoana desemnată nu poate fi desemnată si membru al Consiliului Director sau
angajat al Clubului şi nu poate fi o rudă directă sau prin alianţă, de până la gradul al patrulea,
a niciunui membru al Consiliului Director.
3. Termenul de mandat
Durata mandatului Avocatului Membrilor este de 5 ani, iar această persoană poate fi
realeasă în funcţie pentru o perioadă identică, după ratificarea prealabilă de către Adunarea
Generală, în aceleaşi condiţii ca desemnarea iniţială.
Dacă finalul termenului de mandat al Avocatului Membrilor coincide cu o perioadă
electorală la Club, Avocatul Membrilor va continua să-şi exercite atribuţiile până la numirea
unui succesor de către Senat.
4. Încetarea mandatului
Avocatul Membrilor va fi îndepărtat din funcţia sa pentru una din următoarele cauze:
a) Încheierea termenului pentru care a fost numit;
b) Demisie;
c) Deces sau incapacitate;
d) Pierderea calităţii de Membru Asociat al Clubului;
e) Cu acordul Adunării Generale, în cazul neglijenţei notorii.
În ultimul caz, încetarea trebuie să fie acceptată de o majoritate de 3/5 din cei
prezenţi, iar Avocatul Membrilor are dreptul de a vorbi înaintea votului.
În toate cazurile, Senatul va începe prin a desemna un nou Avocat al Membrilor, în
decurs de o lună, care trebuie să fie ratificat ulterior şi nominal de către Adunarea Generală,
prin metoda stabilită în articolul 53, pct.2.
Articolul 54 – Comisia Financiară si Comisia de Cenzori
Comisia Financiară este un organ de natură consultativă, alcătuit din 4 Membri
Asociati ai Clubului, cu prestigiu şi experienţă în managementul finanţelor şi resurselor de
capital, dintre care unul trebuie să fie delegat de Consiliul Director dintre membrii săi.
Funcţiile Comisiei Financiare sunt onorifice, iar membrii trebuie să îndeplinească
aceleaşi condiţii, care sunt cerute de articolul 38, pentru a fi membru al Consiliului Director.
Desemnarea celor 3 membri ai Clubului rămaşi în Comisia Financiară se va face aşa
cum propune Consiliul Director şi trebuie să fie ratificată de Adunarea Generală. Din aceşti 3
membri, Consiliul Director va numi un Preşedinte, un Vicepreşedinte şi un Secretar.
Termenul mandatului membrilor Comisiei Financiare va coincide cu mandatul
Consiliului Director stabilit în articolul 31. Încetarea şi suspendarea acestei Comisii sau, dacă
este cazul, ocuparea temporară a posturilor vacante, care ar putea apărea în timpul
mandatului, vor fi guvernate de regulamentele stipulate în articolul 32 din prezentul Statut, cu
referire la Consiliul Director.
Atribuţiile Comisiei Financiare sunt:
a) de a furniza rapoarte despre chestiunile de competenţa sa, aşa cum se cere de
Consiliul Director;
b) de a furniza rapoarte preliminare, privind propunerile pe care Consiliul Director le
prezintă Adunării Generale, referitor la aspectele menţionate în articolul 19, pct.2-6, si
pct.14-15.
Funcţionarea Comisiei Financiare va fi guvernată de cele stabilite de articolul 33,
pentru Consiliul Director, oriunde este aplicabil.
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Comisia de Cenzori
Comisia de Cenzori este un organ subordonat Adunarii Generale, ale carei
componenta si atributii sint cele reglementate de legislatia in vigoare.
Desemnarea membrilor Comisiei de Cenzori se face de catre Adunarea Generala,
plecind de la propunerile facute de Senat. Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar
impar de membrii. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert
contabil, in conditiile legii.
Atributia Comisiei de Cenzori este de a prezenta Adunarii Generale, cu informarea
prealabila si a Consiliului Director, un raport anual despre chestiuni de competenta sa, asa
cum sint ele precizate in legislatia in vigoare. De asemenea, verifica modul in care este
administrat patrimoniul asociatiei. La solicitarea Consiliului Director, aprobata de Adunarea
Generala, Comisia de Cenzori va furniza Consiliului Director si rapoarte lunare, trimestriale
sau semestriale, despre chestiunile legate de competenta sa.
Articolul 55 – Comisia de Disciplina
Comisia de Disciplina este un organ cu atribuţia de a exercita şi aplica, prin delegarea
Consiliului Director, autoritatea disciplinară care i-a fost conferită în conformitate cu
prevederile Capitolului VII din Statut.
Comisia de Disciplina este alcătuită din 5 membri, dintre care unul trebuie să fie
delegat de Consiliul Director dintre membrii acestuia şi care va avea calitatea de Preşedinte.
Ceilalţi 4 vor fi desemnaţi de către Senat, din rândul Membrilor Asociati ai Clubului, cu
diplome în drept şi experienţă şi prestigiu cunoscute, care îndeplinesc condiţiile cerute de
articolul 38 pentru a fi membru al Consiliului Director.
Preşedintele Comisiei de Disciplina va numi un Vicepreşedinte şi un Secretar. Toate
funcţiile sunt onorifice.
Mandatul membrilor Comisiei de Disciplina va coincide cu mandatul Consiliului
Director stabilit în articolul 31. Încetarea, suspendarea sau ocuparea posturilor vacante în
Comisia de Disciplina va fi făcută liber de către Consiliul Director, in cazul Presedintelui, si
de Senat, pentru ceilalti.
Funcţionarea Comisiei de Disciplina va fi guvernată de prevederile articolului 33
pentru Consiliul Director, acolo unde se aplică.
In cazul in care subiectul unei anchete disciplinare este un Membru Fondator, rolul
Comisiei de Disciplina este preluat de ceilalti Membri Fondatori, care vor decide cu
majoritate simpla, in caz de paritate votul celui mai virstnic Membru Fondator fiind decisiv.
Articolul 56 – Personalul de conducere de vârf
Personalul de conducere de vârf va acţiona prin delegare din partea Consiliului
Director, în atribuţiile de administrare şi conducere a Clubului şi pentru intocmirea
documentelor Consiliului Director şi a altor organe cu atribuţii delegate de către Consiliul
Director.
Desemnarea şi încetarea personalului de conducere de vârf, precum şi drepturile
conferite acestuia permanent şi acordarea autorităţilor notariale adecvate, sunt
responsabilitatea Consiliului Director. Toate drepturile şi autorităţile acordate personalului de
conducere de vârf trebuie să fie reflectate în procesul-verbal al acordurilor Consiliului
Director.

38

ASOCIATIA SPORTIVA F.C. RIPENSIA TIMISOARA
Calea Urseni 16B (Hotel Casa de la Rosa)
www.ripensiatimisoara.ro
secretariat@ripensiatimisoara.ro

CAPITOLUL 5
SISTEMUL DOCUMENTAR
Articolul 57 – Registrele Clubului
FC Ripensia va menţine următoarele Evidenţe şi Registre :
1. Registrul Membrilor Asociati
Aceasta va consta dintr-un registru computerizat, care va detalia, pentru admitere,
Membrii Asociati ai Clubului.
Registrul Membrilor Asociati va include următoarele detalii:
- Numele şi prenumele fiecărui Membru Asociat;
- Numărul documentului de identificare naţională sau a paşaportului;
- Data naşterii;
- Adresa de domiciliu;
- Data înscrierii;
- Data încetării;
- Locuri în Stadion sau alte dotări ale Clubului alocate persoanei;
- Observaţii.
Secţiunea de observaţii va include următoarele detalii :
a) Poziţia pe care Membrul Asociat al Clubului a deţinut-o în Consiliul Director sau
organisme colaboratoare, menţionate în Secţiunea 6 a Capitolului IV, precum şi durata
mandatului;
b) Calitatea sau numirea ca Delegat şi durata mandatului;
c) Sancţiuni disciplinare ferme care au fost impuse asupra Membrului Asociat;
d) Suspendarea statului de Membru Asociat şi durata acesteia.
Registrul Membrilor Asociati va fi numerotat de la cel mai vechi Membru Asociat, la
cel mai nou.
În fiecare an financiar, ordinea numerică a Membrilor Asociati va fi actualizată luând
în considerare orice încetări care au avut loc, fara a se modifica Numarul de Membru (care
este unic si netransmisibil)
2. Registrul de Minute al Adunării Generale
Acest registru conţine, în mod cronologic, Minutele reuniunilor Adunărilor Generale
ale Clubului.
Minutele vor detalia :
- Locul şi data reuniunii;
- Numărul celor participanţi;
- Rezumatul chestiunilor tratate;
- Acordurile făcute, referitor la procedura folosită pentru a ajunge la acele hotărâri.
Minutele vor fi întocmite de către Secretarul Clubului, cu aprobarea Preşedintelui, şi
trebuie să fie promulgate de 3 membri delegaţi numiţi de către Adunare.
3. Registrul Minutelor Consiliul Director
Acest registru conţine, în mod cronologic, Minutele reuniunilor Consiliului Director
al Clubului.
Minutele vor detalia :
- Locul şi data reuniunii;
- Numărul celor participanţi;
- Rezumatul chestiunilor tratate;
- Acordurile făcute, referitor la procedura folosită pentru a ajunge la acele hotărâri.
Minutele vor fi întocmite de către Secretarul Clubului, cu aprobarea Preşedintelui, şi
trebuie să fie promulgate de către următoarea reuniune a Consiliului.
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4. Registrul Minutelor Organismelor de Colaborare cu Adunarea Generală şi Consiliul
Director
Organismele de Colaborare cu Adunarea Generală şi Consiliul Director îşi vor
menţine respectivele Registre ale Minutelor. Minutele, care vor detalia circumstanţele
indicate în secţiunea anterioară, vor fi întocmite de către Secretarul fiecărui Organism, cu
aprobarea Preşedintelui respectivului organism.
5. Registre Contabile
Contabilitatea Clubului va fi înregistrată în registrele relevante, care vor specifica
resursele de capital, drepturi şi obligaţii specifice, starea de venituri şi cheltuieli şi detaliile
originii acestora, investiţia sau destinaţia.
Referitor la veniturile din donaţii, trebuie să fie specificat, dacă este relevant, scopul
pentru care sunt destinate, cu referire la documentul de donaţie şi minutele de acceptare a
donaţiei de către organismul Clubului cu competenţă în acel domeniu.
6. Registre Auxiliare
Clubul va menţine toate acele registre auxiliare care sunt considerate adecvate pentru
cea mai bună conformitate cu obiectivele sale.
Articolul 58 – Autentificare
Toate Registrele de Minute ale Organismelor de Conducere şi Registrele Contabile
trebuie să fie procesate astfel încât să garanteze autenticitatea acestora în modul prevăzut de
legislaţia în vigoare.
Articolul 59 – Confidenţialitatea datelor personale în dosarele şi Registrele
Clubului
În conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, referitor la protecţia
datelor de natură personală, Clubul garantează confidenţialitatea datelor personale ale
Membrilor Asociati ai Clubului, inclusiv în dosarele sau Registrele Clubului sau in
transcrierea acestora pe suporturi computerizate, protejându-le de interconectare cu alte reţele
de calculatore şi neputând să divulge sau să le comunice către nimeni, cu excepţia cazului în
care se obţine acordul titularului datelor.
Această garanţie se aplică fără a prejudicia dreptul individual al fiecărui Membru
Asociat al Clubului de a accesa, corecta şi anula datele sale personale şi obligaţia Clubului de
a facilita comunicarea acestuia cu acei Membri Asociati ai Clubului care îşi declară intenţia
de a participa la alegeri sau doresc să propună un Vot de Neîncredere, prin intermediul
procedurii detaliate la articolul 47.
CAPITOLUL 6 – SISTEMUL FINANCIAR
Articolul 60 – Rapoarte anuale. Auditare
Rapoartele anuale pe care Consiliul Director le prezinta Adunării Generale, vor
contine:
- Bilanţul şi conturile de profit şi pierdere, astfel încât acestea să indice în mod clar
situaţia finanţelor şi resurselor de capital ale Clubului.
- Un Raport Financiar pentru anul financiar, care explică variaţiile cele mai
semnificative sau incidentele în legătură cu bugetul.
Rapoartele anuale menţionate la alineatul anterior vor fi revizuite de către Auditori
Contabili abilitaţi pentru această îndatorire şi numiţi de către Consiliul Director.
Se va face de asemenea un audit integral sau parţial asupra Rapoartelor Anuale, la
cererea celor care au dreptul legal de a solicita aceasta şi pe cheltuiala lor.
Toate auditurile care sunt făcute la cererea Consiliul Director vor fi prezentate
Adunării Generale.
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Articolul 61 – Resursele patrimoniale ale asociatiei
Veniturile Asociatiei pot proveni din cotizatiile membrilor, dobanzi si dividente
rezultate din plasarea sumelor disponibile, dividendele societatilor comerciale infiintate de
asociatie, venituri realizate din activitati economice directe, donatii, sponsorizari sau alte
contributii ale persoanelor fizice si juridice, din tara sau strainatate, resurse obtinute de la
bugetul de stat sau local, si alte venituri prevazute de lege.
Toate resursele patrimoniale ale Asociatiei sunt destinate sa serveasca in exclusivitate
scopului si obiectului de activitate al acesteia. Patrimoniul Asociatiei se poate completa cu
venituri realizate din taxe non-profit, percepute in conditiile legii pentru servicii angajate pe
baze contractuale sau de colaborare, precum si alte taxe non-profit pentru participara la
manifestarile Asociatiei (simpozioane, conferinte, workshop-uri, seminarii, taxe din
inchirierea bazei sportive catre terti, asocieri cu alte persoane etc).
Asociatia poate investi in proprietati mobiliare si imobiliare, depozite bancare,
drepturi de autor sau orice alte forme de investitie.
Pentru a-si indeplini obiectivele specificate in statut si pentru a-si mari patrimoniul,
Asociatia poate inchiria sau vinde proprietati, drepturi de reproducere, know-how etc.,
asumandu-si obligatiile provenite din aceste transferuri.
Articolul 62 – Drepturi de Dispunere ale Consiliului Director
Consiliul Director are facultăţi depline de a administra finanţele Clubului, conform
limitărilor stabilite de dispoziţiile legale aplicabile şi a următoarelor dispoziţii din acest
Statut:
a) Consiliul Director nu poate cheltui mai mult de 20% din suma totală bugetată,
indiferent de disponibilitatea acestei sume prin venit neprevăzut de către buget, sau care
depăşeşte aşteptările.
Pentru a cheltui peste această sumă, Consiliul Director va avea nevoie de aprobarea
Adunării Generale, o aprobare care va fi acordată cu majoritate simplă a celor prezenţi.
b) Consiliul Director poate obţine, garanta sau transfera bani sub formă de credit sau
împrumuturi, exclusiv de la institutiile abilitate, sau poate emite garanţii transferabile, până la
o sumă nu mai mare decât 20% din Bugetul veniturilor anuale.
Orice alt acord care depăşeşte această sumă va avea nevoie de aprobarea Adunării
Generale, care va fi acordată cu o majoritate de două treimi din cei prezenţi.
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CAPITOLUL 7
SISTEMUL DISCIPLINAR ŞI JURISDICŢIONAL
Articolul 63 – Sistemul disciplinar
Clubul are autoritatea de a corecta abaterile de la disciplina sportivă sau asociativa,
care sunt efectuate cu ocazia sau ca urmare a desfăşurării activităţilor sale. Exercitarea acestei
autorităţi, procedura disciplinară, clasificarea şi caracterizarea abaterilor şi sancţiunile
aplicabile sunt obiectul acestui Capitol.
Articolul 64 – Sfera abaterilor sancţionabile
Abaterile disciplinare supuse autorităţii disciplinare a Clubului sunt clasificate în trei
zone:
1. Abateri referitoare la regulile de joc
Acestea sunt acţiuni sau omisiuni care contravin regulilor de joc făcută de jucători,
personalul de antrenare sau oameni ai sportului care participă la competiţii sportive, jocuri
sau evenimente organizate intern sau socialmente de către Club.
Excluse în mod expres din acest grup şi autoritatea de sancţionare a Clubului sunt
abateri de la regulile de joc făcute de jucători, personalul de antrenare sau oameni ai sportului
care participă la competiţii sportive, jocuri sau evenimente organizate de Federaţii, Asociaţii
de Cluburi sau alte Organisme locale, regionale, statale sau internaţionale, în regulamentele
cărora sunt deja făcute prevederi pentru regulamente şi autoritatea de disciplină referitoare la
abateri de la regulile de joc. În aceste cazuri, autoritatea de disciplină va fi cea a
Organismului de Organizare, în conformitate cu regulile care o guvernează, fără a afecta
condiţia că, dacă abaterea va fi una de comportament sportiv, abaterea poate fi de asemenea
supusă autorităţii de sancţionare a Clubului.
2. Abateri referitoare la comportamentul sportiv
Acestea sunt acţiuni sau omisiuni care contravin regulilor generale pentru disciplina
sportivă şi coexistenţă implicând Membrii Asociati ai Clubului, jucătorii, membrii
personalului de antrenare şi oameni ai sportului.
3. Abaterile referitoare la comportamentul de Membru Asociat
Acestea sunt acţiuni sau omisiuni făcute de Membrii Asociati ai Clubului care
contravin regimului asociativ legal, Statutului şi deciziilor Adunării Generale sau ale
Consiliului Director.
Pentru aceste scopuri, se va înţelege că si membrii organului de conducere a Fan
Clubului sunt supuşi răspunderii acordată lor de către regulamentele aplicabile şi de
asemenea cele derivate din Regulamentele Fan Clubului aprobate de către Club la orice
moment.
Articolul 65 – Autoritatea disciplinară
În cele trei zone care sunt supuse corectării disciplinare a Clubului, exercitarea
autorităţii disciplinare corespunde următoarelor persoane şi organisme:
a) Abateri referitoare la regulile de joc :
Către mediatori şi arbitrii în timpul evenimentelor sau competiţiilor sportive de natură
membru intern, sub rezerva regulilor stabilite de către organismele de guvernare ale fiecărei
discipline sportive sau a celor specific promovate pentru competiţia în discuţie.
b) Abateri referitoare la comportament sportiv: Comisia de Disciplina.
c) Abateri referitoare la comportamentul de Membru Asociat:
Comisia de Disciplina, cu excepţia cazului în care persoana care se presupune că a
făcut abaterea este un membru al acestei Comisii, în care caz exercitarea puterii disciplinare
va corespunde Consiliului Director, si cu exceptia cazului in care persoana care se presupune
că a făcut abaterea este un Membru Fondator, în care caz exercitarea puterii disciplinare va
corespunde celorlalti Membri Fondatori.
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Articolul 66 – Clasificarea şi caracterizarea abaterilor
1. Abateri referitoare la regulile de joc
Se vor aplica, folosind ca şi referinţă, clasificarea şi lista de abateri diferite de la
regulile de joc detaliate în Statutul sau Regulile Federaţiei care guvernează modalităţi
sportive corespunzătoare jocurilor sau competiţiilor organizate intern de către Club şi acestea
vor fi calificate ca şi minore, grave sau foarte grave.
2. Abateri referitoare la caracterul sportiv
Se vor aplica, folosind ca şi referinţă, clasificarea şi lista de abateri minore, grave sau
foarte grave descrise de legislatia in vigoare si in regulamentele sportive generale.
3. Abateri referitoare la comportamentul de Membru Asociat
Abaterile de comportament asociativ prin acţiuni sau omisiuni referitoare la activităţi
ale Clubului sunt clasificate ca şi minore, grave sau foarte grave.
a) Abateri minore sunt :
- acţiuni sau omisiuni ale Membrilor Asociati împotriva legii, Statutelor, sau
hotărârilor Adunării Generale sau a Consiliul Director, sau regulile generale de coexistenţă
socială asociativă, care nu sunt clasificate ca grave sau foarte grave;
- lipsa unui comportament corect cu alţi Membri Asociati, jucători, personal tehnic,
arbitri de linie, arbitrii şi alte autorităţi sportive care acţionează în exerciţiul funcţiunii lor sau
cu publicul în general;
- nerespectarea nejustificată a ordinelor şi instrucţiunilor date de autorităţi sportive
şi/sau Consiliul Director, Membrul Asociat acţionând în exerciţiul funcţiei sale, când acestea
nu constituie o abatere gravă sau foarte gravă;
- utilizarea incorectă a resurselor financiare sau materiale ale Clubului, când nu este
clasificată ca o abatere foarte gravă.
b) Abaterile grave sunt :
- acţiuni sau omisiuni ale Membrilor Asociati împotriva legii, Statutelor, deciziilor
Adunării Generale sau ale Consiliul Director, care sunt de importanţă publică sau cauzează
daune materiale imaginii Clubului, celorlalţi Membri Asociati, membrilor Consiliul Director,
jucătorilor, personalui tehnic sau angajaţilor;
- cesionarea izolată pentru valoare a biletului ce permite accesul la un eveniment
sportiv organizat de către Club sau la care participă Clubul, cu excepţia cazului în care
cesiunea se face prin sau în favoarea Clubului însuşi;
- o atitudine neglijentă de a respecta obligaţiile de împiedicare a violenţei în timpul
unui meci, eveniment sau concurs şi lipsa de colaborare în investigaţie şi descoperirea
identităţii celor răspunzători pentru atacuri violente;
- nerespectarea regulile ce guvernează organizarea de evenimente sportive, astfel
împiedicând desfăşurarea normală a acestora sau cauzând pierdere sau prejudiciu
participanţilor sau publicului care participă, când nu constituie o abatere foarte gravă.
c) Abateri foarte grave sunt :
- nerespectarea obligaţiei de a plăti, rambursa sau compensa Clubul pentru orice
element financiar datorat de către membru, cu excepţia celor corespunzătoare cotizaţiei de
membri sau a preţului biletului de sezon;
- vânzarea repetată a biletului ce permite accesul la evenimente sportive organizate de
către Club sau la care participă Clubul şi vânzarea izolată a biletului ce permite accesul la un
eveniment sportiv organizat de către Club sau la care participă Clubul, cu excepţia cazului în
care cesiunea se face prin sau în favoarea Clubului însuşi;
- comportament care duce la impunerea asupra Clubului a unei sancţiuni silite, fie că
este de natură financiară sau de orice alt tip;
- orice acţiune sau omisiune a Membrului Asociat împotriva legii, a Statutului,
deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliul Director, când există fraudă sau rea-credinţă;
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- orice acţiune sau omisiune a Membrului Asociat împotriva legii, a Statutului,
deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliul Director, care are un efect public major,
aceasta se înţelege să însemne când acţiunea are repercusiuni în media, depăşeşte mediul
strict asociativ şi ajunge la cunoştinţa publicului larg;
- orice acţiune sau omisiune a Membrului Asociat împotriva legii, a Statutului,
deciziilor Adunării Generale sau ale Consiliul Director, care cauzează daune materiale sau
morale de însemnătate Clubului, altor Membri Asociati, jucători, tehnicieni sau angajaţi ai
Clubului;
- divulgarea de secrete în chestiuni care sunt cunoscute în baza funcţiei;
- orice act direcţionat astfel încât să împiedice, să deranjeze, să prestabilească sau să
altereze desfăşurarea normală a sesiunilor organelor academice ale Clubului, alegerile, votul
de cenzură sau rezultatele respective;
- insulte sau comportament ofensator faţă de ceilalţi Membri Asociati sau faţă de
publicul care participă la un eveniment sportiv;
- comportament care afectează grav desfăşurarea normală a meciului, evenimentului
sau competiţiei sau care obligă suspendarea temporară sau definitivă a acestuia;
- acte, demonstraţii sau comportament care, direct sau indirect, induce sau incită la
violenţă sau la încălcarea regulilor sau regulamentelor legale ce împiedică violenţa în sport;
- încălcarea, în incinta sau locaţiile Clubului sau în acele locaţii unde o echipă a
Clubului joacă într-un meci, eveniment sau competiţie, a regulilor şi regulamentelor statutare
şi legale întocmite cu privire la sistemul pentru vânzarea biletelor, separarea fanilor rivali în
diferite părţi ale locaţiei şi controlul accesului pentru respectarea prohibiţiilor în vigoare;
- introducerea sau expunerea, în incinta sau locaţiile Clubului sau în acele locaţii unde
o echipă a Clubului joacă într-un meci, eveniment sau competiţie, de postere, simboluri sau
embleme când, pentru conţinutul acestora şi circumstanţele în care sunt expuse sau folosite,
acestea ar putea fi considerate ca incită, promovează sau ajută comportamentul violent
xenofob sau rasist sau manifestă discreditarea oricărei persoane;
- introducerea sau posesia, activarea sau lansarea, în incinta sau locaţiile Clubului sau
în acele locaţii unde o echipă a Clubului joacă într-un meci, eveniment sau competiţie, a
oricărui tip de arme sau obiecte care ar putea produce aceleaşi efecte, precum şi rachete de
semnalizare, pocnitori, explozivi sau, în general, produse inflamabile, care produc fum sau
corozive;
- introducerea, vânzarea, consumul sau posesia în incinta sau locaţiile Clubului sau în
acele locaţii unde o echipă a Clubului joacă într-un meci, eveniment sau competiţie, a oricărui
tip de băuturi alcoolice şi narcotice, substanţe psihotrope sau stimulente sau produse
analoage;
- participarea în altercaţii, lupte sau dezordine publică în incinta sau locaţiile Clubului
sau în acele locaţii unde o echipă a Clubului joacă într-un meci, eveniment sau competiţie sau
în imediata vecinătate a uneia sau alteia, cauzând daune grave sau risc pentru persoane sau
bunuri;
- cauzarea intenţionată de daune asupra mobilierului din incinta sau locaţiile Clubului
sau asupra mobilierului acelor locaţii unde o echipă a Clubului joacă într-un meci;
- participarea violentă, în acte de grup, la celebrări, adunări sau analoage, în legătură
cu activităţile Clubului, independent de faptul că acele acte sunt organizate sau nu de către
Club.
Articolul 67 – Sancţiuni
Sancţiunile care pot fi impuse pentru abateri minore, grave sau foarte grave în legătură
cu regulile jocului sau comportamentului sportiv vor fi cele prevăzute în regulamentele
generale ale sporturilor.
Sancţiunile care pot fi impuse pentru abateri minore, grave sau foarte grave în legătură
cu comportamentul de Membru Asociat vor fi :
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Pentru abateri minore:
- Avertisment privat.
Pentru abateri grave :
- Avertisment public.
- Interzicerea intrării în stadion sau alte locaţii ale Clubului pentru o perioadă maximă
de un an;
- Suspendarea calităţi de Membru Asociat de la 1 la 4 luni.
Pentru abateri foarte grave :
- Interzicerea intrării în stadion sau alte locaţii ale Clubului pentru o perioadă maximă
de un an şi o zi până la doi ani;
- Suspendarea calităţi de Membru Asociat de la 4 luni şi o zi până la 2 ani;
- Pierderea calităţii de Membru Asociat.
Toate sancţiunile care implică suspendarea sau pierderea calităţii de Membru Asociat
pot aduce, ca şi sancţiune accesorie, o interzicere a accesării la Stadion sau alte locaţii ale
Clubului.
Comisia de Disciplina, câne evaluează abaterea şi sancţiunea care se va aplica, va lua
în considerare concurenţa circumstanţelor care scutesc, atenuează şi agravează răspunderea,
în mod analogic cu Codul Penal, precum şi natura evenimentelor, personalitatea persoanei
răspunzătoare şi consecinţele abaterii.
Impunerea oricărei sancţiuni disciplinare nu va scuti persoana care a făcut abaterea de
orice obligaţie de rambursare sau despăgubire a Clubului, pentru orice fel de daune pe aceasta
le-a cauzat.
Articolul 68 – Prevederi referitoare la prescripţie pentru abateri şi sancţiuni
Limita pentru depunerea unui caz pentru abateri şi sancţiuni referitoare la regulile de
joc şi comportament sportiv, precum şi calcularea şi întreruperea acestora , va fi guvernată de
legile generale ale sportului.
Limita pentru depunerea de cazuri pentru abateri şi sancţiuni referitoare la
comportamentul unui Membru Asociativor fi guvernate de următoarele reguli:
a) Perioada pentru abateri minore expiră după 1 lună, pentru abateri grave dupa 1 an şi
abateri foarte grave dupa 3 ani;
b) Limita pentru sancţiuni va expira după 1 lună, 1 an sau 3 ani, condiţionat de faptul
dacă abaterile sunt respectiv minore, grave sau foarte grave;
c) Perioada pentru expirarea abaterilor va curge de la ziua în care abaterea este
comisă; perioada va fi întreruptă de către orice acţiune din partea organismului cu autoritate
disciplinară, despre care partea interesată este informată, având scopul de a investiga
procedura disciplinară corespunzătoare;
d) Perioada pentru expirarea sancţiunilor va curge de la ziua în care decizia de a
impune sancţiunea este declarată, corect notificată subiectului care a făcut încălcarea;
perioada va fi întreruptă de către orice acţiune care are ca scop executarea sancţiunii, despre
care partea interesată este informată.
Articolul 69 – Procedura disciplinară
Impunerea de sancţiuni din cauza încălcărilor referitoare la regulile de joc sau
comportament sportiv va fi în conformitate cu procedurile şi regulamentele stipulate de către
legile sportive generale.
Impunerea de sancţiuni din cauza încălcărilor referitoare la comportamentul
Membrilor Asociati se va face după evaluarea procedurilor disciplinare conform următoarelor
reguli:
a) Comisia de Disciplina, imediat ce este notificată despre o abatere, va conveni să
deschidă proceduri disciplinare şi dintre membrii săi va numi un oficial însărcinat cu ancheta.
Această decizie va fi în mod obligatoriu notificată Membrului Asociat interesat.
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Comisia de Disciplina, înainte de a accepta să deschidă proceduri disciplinare, are
puterea de a obţine orice fel de informaţii preliminare consideră că sunt necesare.
b) Odată ce procedurile au fost deschise, oficialului însărcinat cu ancheta îi vor fi
furnizate detalii referitoare la toate acţiunile legale şi dovezile pe care acesta le consideră
necesare, ca de exemplu declaraţia părţii interesate, declaraţiile martorilor, furnizarea de
documente şi orice anchete.
c) Odată ce această perioadă a expirat, oficialul însărcinat cu ancheta pentru proceduri
va prezenta un raport-propunere Comisiei de Disciplina, care decide dacă va respinge cazul şi
va încheia procedurile, sau dacă va depune plângere împotriva părţii interesate. Decizia va fi
acceptată prin majoritate simplă şi va fi în mod obligatoriu notificată în scris părţii interesate.
d) Lista de delicte va include o listă a abaterilor atribuite Membrului Asociat, care va
avea o perioadă de cel puţin 5 zile calendaristice ca să prezinte o apărare în scris şi să
propună forme de a face anchetele care sunt considerate relevante pentru acea apărare. Acest
document va fi furnizat oficialului însărcinat cu ancheta pentru aceste proceduri.
e) Odată ce perioada pentru prezentarea apărării a expirat şi, dacă este necesar, oricare
din investigaţiile propuse a fost efectuată, Comisia va declara verdictul său după o perioadă
maximă de 20 de zile lucrătoare.
f) Verdictul Comisiei de Disciplina poate achita partea acuzată, astfel respingând
cazul şi considerând procedurile închise, sau poate condamna partea, astfel stabilind
sancţiunea ce va fi impusă.
În ambele cazuri, decizia se va lua pe baza unor motive juste, va fi în mod obligatoriu
notificată părţii implicate, care va fi informată despre procedura de contestaţie, dacă există şi
perioada maximă pentru depunerea acesteia.
g) La începutul procedurilor sau la orice moment în timpul procedurii, şi dacă
circumstanţele fac o astfel de măsură să fie recomandabilă, Comisia de Disciplina poate
conveni, pentru motive de precauţie, să retragă cardul de deţinător al biletului de sezon al
Membrului Asociat sau să interzică accesul la Stadion sau alte facilitati ale Clubului.
h) Când este justificat de către identitatea sau analogia faptelor procedurilor avute în
vedere sau în cazul în care mai multe proceduri sunt prezentate împotriva aceluiaşi Membru
Asociat, se poate ţine o audiere comună a diferitelor proceduri disciplinare.
i) De asemenea nu poate exista o perioadă mai mare de 3 luni între acordul de a
deschide procedurile şi notificarea, către partea interesată, despre verdictul Comisiei de
Disciplina, aşa cum se menţionează la litera f). Dacă această perioadă, care nu poate depăşi 5
luni, va expira, cazul şi procedurile se vor considera respinse.
j) Avocatul Membrilor se poate prezenta în orice moment, în timpul procedurilor
disciplinare, în apărarea Membrului Asociat interesat. În acest caz, el va lua parte la acţiunile
legale, ca şi parte interesată, şi el va primi orice acord sau procedură, fie dinainte sau de după
prezentarea lui.
Pentru toate scopurile procedurii disciplinare, adresa valabilă a Membrului Asociat se
va înţelege ca fiind cea indicată în Registrul Membrilor Asociati ai FC Ripensia.
Exceptie de la aceasta procedura fac cazurile cind subiectul este un Membru Fondator,
situatii in care rolul Comisiei de Disciplina este preluat de ceilalti Membri Fondatori,
conform articolului 55.
Articolul 70 – Contestaţii împotriva sancţiunilor
a) Contestaţiile nu pot fi depuse împotriva sancţiunilor convenite de către judecători
sau arbitri în legătură cu regulile de joc, ale jocurilor sociale sau interne sau a competiţiilor
organizate de către Club.
b) Împotriva convenţiilor disciplinare luate de Comisia de Disciplina în legătură cu
abateri referitoare la comportamentul sportiv, se poate depune o contestaţie într-o perioadă
maximă de 10 zile lucrătoare de la notificarea anunţului oficial al verdictului, către Senatul
Clubului. Verdictul Senatului este definitiv.
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c) Împotriva convenţiilor disciplinare luate de Comisia de Disciplina în legătură cu
abateri referitoare la comportamentul Membrilor Asociati şi, de asemenea, împotriva oricărei
alte decizii referitoare la Club, emisă de către Consiliul Director, se poate depune o
contestaţie la Senatul Clubului, într-un termen de 40 de zile de la notificarea anunţării
oficiale a verdictului. Verdictul Senatului este definitiv.
Depunerea de apeluri, indicată în acest articol, nu va suspenda aplicabilitatea
acordurilor care fac obiectul contestaţiei, cu excepţia cazului în care acestea implică
circumstanţe ce recomandă ca acest lucru să fie făcut, după cum consideră organismul
federativ sau judiciar care revizuieşte cazul, ca urmare a unei cereri prealabile şi rezonabile
făcute de către partea interesată.
In cazul unui Membru Fondator, cind decizia se ia de catre ceilalti Membri Fondatori,
conform articolului 55, aceasta decizie este irevocabila.
Articolul 71 – Evidenţele sancţiunilor
Toate sancţiunile impuse se vor regăsi în registrele Clubului întocmite conform
articolului 57, pct.1 si pct.4 din Statut.
Înregistrările corespunzătoare ale sancţiunilor impuse asupra Membrilor Asociati ai
Clubului se vor anula un an, doi ani şi cinci ani după ce au fost ispăşite, în funcţie de faptul
dacă au fost impuse ca urmare a unor abateri minore, grave sau foarte grave.

CAPITOLUL 8
DIZOLVAREA CLUBULUI. FUZIUNE. ABSORBŢIE. LICHIDARE
Articolul 72 – Dizolvarea Clubului din voinţa Membrilor Asociati
Dizolvarea Clubului prin voinţa Membrilor Asociati ai Clubului trebuie să fie
acceptată de către Adunarea Generală, cu trei sferturi din membrii Delegaţi prezenţi votând în
favoarea moţiunii, reprezentând, cel puţin, majoritatea din numărul total de membri Delegaţi.
Aceasta hotarare trebuie ratificata prin Referendum, care sa fie votat de cel putin trei
sferturi din numarul total de Membri Asociati ai Clubului.
Articolul 73 – Fuziune şi absorbţie
Fuziunea sau absorbţia FC Ripensia, cu sau de către alte Cluburi, trebuie să fie decisă
de către Adunarea Generală cu trei sferturi din membrii Delegaţi prezenţi votând în favoarea
moţiunii, reprezentând, cel puţin, majoritatea din numărul total de membri Delegaţi. Aceasta
hotarare trebuie ratificata prin Referendum, care sa fie votat de cel putin trei sferturi din
numarul total de Membri Asociati ai Clubului.
Absorbţia FC Ripensia de către alte Cluburi sau prin secţiuni sau părţi divizate ale
altor Cluburi trebuie să fie decisă de către Adunarea Generală, cu trei sferturi din membrii
Delegaţi prezenţi votând în favoarea moţiunii. Aceasta hotarare trebuie ratificata prin
Referendum,care sa fie votat de cel putin trei sferturi din numarul total de Membri Asociati ai
Clubului.
Articolul 74 – Lichidarea Clubului şi a resurselor sale de capital
În cazul în care Clubul va fi dizolvat, Consiliul Director sau, dacă este relevant,
Consiliul Director Interimar va proceda la lichidarea resurselor de capital şi a bunurilor
Clubului, în conformitate cu următoarele criterii :
a) Bunurile necesare şi esenţiale vor fi vândute pentru a plăti datoriile Clubului, cu
preferinţă dată bunurilor mobile sau perisabile, faţă de bunurile fixe.
b) Locaţiile sportive rămase vor fi donate Consiliilor Locale pe raza cărora se află, cu
condiţia ca ele să fie folosit pentru dezvoltarea sporturilor.
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c) Bunurile fixe rămase, care nu sunt locaţii sportive, vor fi donate altor asociatii de
acelasi profil, astfel încât să fie folosite pentru dezvoltarea sportului.
Odată ce lichidarea este completă, se va conveni o ultimă Adunare Generală pentru a
verifica faptul că lichidarea a fost făcută integral.
Registrele Clubului şi documentele vor fi predate spre depozitare Arhivei Nationale.
Prezentul act constitutiv a fost redactat de parti si atestat de catre avocat la sediul
acestuia din Timisoara, in 7 (sapte) exemplare, din care 6 (sase) exemplare s-au eliberat
partilor.
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