
 

 

 
 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

 ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV TRIDENT TRIATHLON TEAM CONSTANȚA 
 
 

 CAPITOLUL I  
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1. „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Club Sportiv “Trident 
Triathlon Team” cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea Asociaţiei 
Club Sportiv. 
 Art.2. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru membrii asociației, 
membrii susținători, personalul angajat, sportivii legitimați şi părinţii acestora. 
Art.3. Scopul principal al Asociaţiei Club Sportiv îl constituie angrenarea copiilor în 
practicarea exerciţiului �izic sub diferitele sale forme, în mod organizat, într-un sistem 
variat de activităţi, pe baza unor programe proprii sau ale federaţiilor sportive 
naţionale.  
Art.4. Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team funcţionează în baza legislaţiei 
generale şi speci�ice în vigoare, a statutului, statutului membrilor și a prezentului 
regulament.  
 
CAPITOLUL II  
 

ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV TRIDENT TRIATHLON TEAM 
 
Art.5. Asociaţia Club sportiv Trident Triathlon Team este persoană juridică fără scop 
patrimonial, conform legislaţiei în vigoare, �iind în�iințată prin Încheierea nr. 11564 din 
data de 11.08.2016 a Judecătoriei Constanța și deține Certi�icatul de înscriere a 
persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 21151/212/2016 din data de 12.09.2016.  

Asociaţia Club sportiv se va a�ilia la Federația Română de Triathlon după 
înscrierea în Registrul Sportiv şi obţinerea Certi�icatului de Identitate Sportivă, în 
vederea participării la competiţiile sportive o�iciale naționale și internaționale. 

Asociaţia Club sportiv Trident Triathlon Team s-a în�iinţat pe durată 
nedeterminată. 
Art.6. Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team va avea în structură secţii pe 
ramuri de sport, organizate pe grupe, în funcţie de vârstă, nivel de pregătire etc.  
Art.7. În Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team pregătirea sportivilor se 
realizează de către persoane atestate în domeniul educaţiei �izice şi sportului și/sau în 
psiho-pedagogie.  
 
CAPITOLUL III  
 

MANAGEMENTUL ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV TRIDENT TRIATHLON TEAM 
 
Secţiunea 1:  

Conducerea 
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Art.8. Conducerea Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team este asigurată în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament.  
Art.9. Organele de conducere ale Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team sunt 
următoarele:  

a) Adunarea generală; 
b) Consiliul director, format dintr-un președinte, doi vicepreședinți, un director 

executiv și un director sportiv. 
 Art.10. Adunarea generală este formată din totalitatea membrilor fondatori şi a 
celorlalţi membri asociaţi. Adunarea generală numeşte Consiliul director şi cenzorul 
Asociaţiei Club Sportiv. 
Art.11. Consiliul director are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 
Secţiunea 2:  

Funcţionarea  
Art.12. Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team începe să funcţioneze din 
momentul recunoaşterii acesteia în condiţiile legii.  
Art.13. Membrii asociaţi sunt obligaţi să îşi îndeplinească obligaţiile, să îşi exercite 
drepturile cu bună credinţă şi să manifeste grijă pentru bunul mers al asociaţiei.  
Secţiunea 3:  

Drepturile, obligaţiile şi răspunderile  
Art.14. Pe durata funcţionării Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team, membrii 
asociaţi au următoarele drepturi: 
a) să participe la Adunarea generală; 
b) să aleagă şi să �ie aleşi;  
c) să participe la activităţile asociaţiei; 
d) celelalte drepturi prevăzute în Statutul membrilor asociați și al membrilor 
susținători. Drepturile asociaţilor sunt netransmisibile.  
Art.15. Pe durata funcţionării Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team, membrii 
asociaţi au următoarele obligaţii: 
a) să reprezinte cu demnitate şi corectitudine asociația; 
b) să susţină asociația prin aport în numerar, bunuri sau prestaţii în muncă; 
c) celelalte obligații prevăzute în Statutul membrilor asociați și al membrilor susținători.   
Art.16. Asociații răspund personal în raport cu terții, inclusiv pentru faptele personale 
comise care derivă din activitatea asociației. Răspunderea patrimonială a membrilor 
asociaţi este angajată pentru daunele cauzate din culpă asociației, chiar dacă prin alte 
fapte sau acte juridice aceştia ar aduce foloase asociației.  
Secţiunea 4: 

Administrarea  
Art.17. Controlul �inanciar intern al Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team va �i 
asigurat de un cenzor. Cenzorul poate �i o persoană din afara asociaţiei. Alegerea şi 
revocarea sa este de competenţa adunării generale.  
Art.18. Președintele este obligat să convoace Adunarea membrilor asociaţi la sediul 
asociației sau la o altă locație prestabilită cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este 
nevoie. Oricare dintre membrii asociaţi va putea cere convocarea Adunării generale, 
arătând scopul acestei convocări.  
Art.19. Convocarea Adunării generale se face în scris, cu cel puțin 10 zile înainte de data 
�ixată pentru desfăşurarea acesteia şi va conţine obligatoriu ordinea de zi. Asociaţii pot 
conveni şi o altă procedură de convocare (inclusiv prin rețele de “social media”). 
Adunarea generală este statutară în prezenţa a jumătate plus unul din membrii asociaţi.  
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În situaţia în care Adunarea generală este nestatutară, se va convoca o altă Adunare 
generală în ziua următoare, cu aceeaşi ordine de zi, care va �i statutară şi va putea lua 
decizii indiferent de numărul membrilor prezenţi.  
 
Art.20. Hotărârile Adunării generale se iau cu jumătate plus unu din membrii asociaţi 
prezenţi la Adunare.  
 
Art.21. Hotărârile Adunării generale care pot afecta patrimoniul Asociaţiei Club Sportiv 
Trident Triathlon Team într-o proporție de peste 50% din valoarea acestuia sau pot 
afecta funcționarea asociației, se iau cu două treimi din totalul membrilor asociați. 
Art.22. Fiecare membru asociat are dreptul la un vot netransmisibil.  
Art.23. La �iecare adunare a membrilor asociaţi, se va întocmi un proces-verbal de către 
un secretar numit de membrii asociaţi care va înscrie într-un registru sigilat şi parafat 
subiectele dezbătute și deciziile adoptate, proces verbal ce va �i semnat de toți membrii 
asociați participanți la adunare. 
Art.24. Membrii Consiliului director vor reprezenta Asociaţia Club Sportiv Trident 
Triathlon Team în raport cu autoritățile, instanțele judecătorești și terții. Aceștia trebuie 
să aibă calitatea de membrii asociați. Membrii Consiliului director pot lucra separat, 
situație în care răspunderea este individuală.  
Art.25. Membrii Consiliului director pot �i revocați pentru motive temeinice sau în cazul 
în care se a�lă în incapacitatea de a exercita calitățile acordate (deces, boală, demisie) pe 
o perioadă de cel puțin 30 de zile, caz în care Adunarea generală va numi un alt membru 
pentru conducerea asociației.  
Art.26. Membrii Consiliului director al Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team 
au următoarele atribuții:  
a. elaborează strategia asociației și o supun Adunării generale spre aprobare; 
b. elaborează programele de activitate și le supun Adunării generale spre aprobare; 
c. stabilesc necesarul de dotări și investiții și îl supun Adunării generale spre aprobare; 
e. stabilesc structura organizatorică a asociației și o supun spre aprobare Adunării 
generale;  
f. elaborează regulamentul de ordine interioară și alte regulamente și li se supun spre 
aprobare Adunării generale; 
g. elaborează bugetul de venituri și cheltuieli și îl supun spre aprobare Adunării 
generale; h. prezintă un raport anual Adunării generale privind activitatea desfășurată 
pe bază de dare de seamă la sfârșitul exercițiului �inanciar;  
i. angajează și eliberează din funcție personalul asociației şi stabilesc atribuțiile 
acestuia; k. indeplinesc orice alte atribuții care nu intra în competența Adunării 
generale.  
 
CAPITOLUL IV  
 
EVIDENŢA, PROIECTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV 

TRIDENT TRIATHLON TEAM 
 
Art.27. Evidenţa activităţii Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team cuprinde 
totalitatea datelor referitoare la desfăşurarea procesului de pregătire sportivă.  
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Art.28. Activitatea din cadrul Asociaţiei Club Sportiv se desfăşoară pe baza 
documentelor de identi�icare, documentelor manageriale şi documentelor de analiză şi 
sinteză.  

Documentele de identi�icare sunt:  
a) Certi�icatul de Identitate Sportivă şi numărul de identi�icare;  
b) statutul și organigrama asociaţiei.  

Documentele manageriale sunt:  
 
a) planul managerial, cu principalele obiective şi activităţi;  
c) calendarul competiţional;  
d) bugetul aferent;  
 
e) proiectele de parteneriat;  
f) protocoalele de colaborare cu diferite instituţii;  
g) tematicile şedinţelor Adunării generale şi ale şedinţelor Consiliului director; 
h) contractele individuale de muncă pentru întregul personal și �işa postului pentru 
�iecare angajat; 

Documentele de analiză şi sinteză sunt: 
a) dosarele cu cererile de înscriere ale sportivilor;  
b) raportul anual al activităţii;  
c) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte şi protocoale încheiate;  
d) orarul ședințelor de antrenament;  
e) registrele de procese verbale;  
f) registrul unic de control. 
 
CAPITOLUL V 

MEMBRII SUSȚINĂTORI 
 

Art.29. Înscrierea ca membri susținători ai Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon 
Team se face pe bază de cerere individuală, conform modelului a�lat în Anexa nr.1. 
Art.30. Părinţii/tutorii legali ai sportivilor minori sau ceilalți membri susținători ai 
Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team au dreptul şi obligaţia de a colabora cu 
asociația, în vederea realizării obiectivelor.  Părinţii/tutorii legali ai sportivilor minori 
au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu antrenorul grupei pentru a 
cunoaşte evoluţia copiilor lor. 
Art.31. Părinţii/tutorii legali ai sportivilor minori sau ceilalți membri susținători ai 
Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team vor sprijini asociația, respectiv 
antrenorul/directorul sportiv, în organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor, 
cantonamentelor, activităţilor competiţionale şi a altor activităţi speci�ice. 
Art.32. Aceștia vor depune diligențe pentru atragerea de persoane �izice sau juridice 
care, prin contribuţii �inanciare sau materiale, să susţină programele de pregătire 
sportivă şi asigurarea bazei materiale a Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team. 
Sponsorizarea Asociaţiei Club Sportiv nu atrage după sine drepturi în plus pentru 
anumiţi sportivi.  
 
 CAPITOLUL VI 
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BENEFICIARII DIRECȚI AI ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV TRIDENT 
TRIATHLON TEAM   

 
Secţiunea 1 

Selecţia, înscrierea şi pregătirea sportivilor 
Art.33. Înscrierea sportivilor în Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team se face pe 
bază de cerere individuală, conform modelului a�lat în Anexa nr. 2. Transferarea sau 
retragerea sportivilor de la Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team se va face de 
asemenea prin cerere scrisă. 
 
Art.34.  Procesul de pregătire sportivă se desfăşoară pe baza planurilor şi programelor 
de pregătire speci�ice elaborate de antrenor/director sportiv. Grupele de sportivi se 
constituie la începutul anului şcolar şi pot �i modi�icate oricând de către antrenorul 
grupei/directorul sportiv.  
Art.35. Procesul de pregătire sportivă se realizează prin lecţii de pregătire cu grupa şi 
individual, în funcţie de vârstă, nivel de pregătire, obiective. Orarul ședințelor de 
pregătire este stabilit de către antrenorul grupei/directorul sportiv . 
Art.36. Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team poate organiza cantonamente şi 
tabere de pregătire sportivă, în ţară sau străinătate, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare, pe tot parcursul anului calendaristic.  
Secţiunea 2 

Drepturile şi obligaţiile sportivilor  
Art.37. Sportivii din Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team au următoarele 
drepturi, speci�ice activităţii sportive:  

a) să participe la ședințele de pregătire sportivă ale grupei în care au fost 
repartizați 

de către antrenor/directorul sportiv; 
b) să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la 

dispoziţie de către Asociaţia Club Sportiv pentru pregătirea sportivă;  
c) să participe la acţiuni de pregătire sportivă (tabere şi cantonamente);  
d) să primească alimentaţie de efort pentru activitatea sportivă, în conformitate cu  

prevederile legale în vigoare;  
e) să �ie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute, conform bugetului aprobat; 

Art. 38. Sportivii din Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team au următoarele 
obligaţii speci�ice activităţii sportive:  
a) să dovedească devotament pentru culorile Asociaţiei Club Sportiv la care sunt 
legitimați; 
b) să ţină la demnitatea de sportiv;  
c) să frecventeze cu regularitate ședințele de antrenament şi să se pregătească temeinic 
pentru a obţine performanţe din ce în ce mai bune;  
d) să reprezinte cu cinste Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team în competiţiile 
interne şi internaţionale;  
e) să poarte însemnele Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team la toate 
competițiile sportive la care participă și să nu poarte însemne ale altor sponsori decât 
cei ai asociației la care sunt legitimați; 
f) să nu practice la un alt club/asociație sportivă aceeași disciplină sportivă ca cea 
pentru care se pregătește în cadrul Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team, fără 
acordul directorului sportiv; 
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g) să nu 
participe individual la competiții sportive fără acordul expres al directorului sportiv; 
h) să păstreze şi să utilizeze cu grijă materialele şi echipamentul sportiv încredinţat și să 
le returneze la solicitarea antrenorului/directorului sportiv; 
i) să respecte normele eticii sportive şi ale spiritului de fair-play;  
j) să �ie oneşti, loiali, să aibă o comportare civilizată în relaţiile cu colegii şi cu 
personalul Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team, la antrenamente, la 
competiții şi în societate;  
k) să cunoască şi să respecte regulamentele competițiilor sportive la care participă;  
l) să cunoască şi să respecte regulamentele și prevederile tuturor documentelor 
încheiate cu Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team; 
 
m) să efectueze examenul medical periodic;  
n) să respecte normele igienico-sanitare;  
o) să nu folosească substanţe interzise care pot îmbunătăţi performanţa sportivă;  
Secţiunea 3 

Sancţiuni 
 Art.39. Sportivii care încalcă obligaţiile asumate faţă de Asociaţia Club Sportiv Trident 
Triathlon Team, conform textului prezentului regulament, pot �i sancţionaţi de către 
antrenor/directorul sportiv, mergând până la excluderea din cadrul asociației. 
Sancţiunile se comunică sportivilor şi părinţilor acestora.  
 
CAPITOLUL VII 
 

BAZA MATERIALĂ ŞI FINANŢAREA ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV TRIDENT 
TRIATHLON TEAM   

 
Art.40. Pentru buna desfăşurare a activităţii, Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon 
Team poate închiria în limita fondurilor disponibile sau utiliza pe baza unor protocoale, 
baze sportive aparținând altor entități.  
Art.41. Finanţarea activităţii Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team se 
realizează, conform legii, prin:  
a) aportul asociaţilor;  
b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportivă din bugetul Federației Române de 
Triathlon, autorităților publice naționale sau locale; 
c) alte surse; 
Art.42. Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team poate încheia contracte cu 
�inanţatori, persoane �izice sau juridice române sau străine, în sensul susţinerii 
�inanciare sau materiale a asociaţiei şi a sportivilor.  
 
CAPITOLUL VIII  
 

PROTECŢIA MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR, CONTROLUL 
MEDICAL 

 
Art.43. Personalul Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team are obligaţia să 
dispună măsurile legale în vigoare cu privire la respectarea regulilor şi normelor de 
securitate/protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor conform 
reglementărilor legale în vigoare.  
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Art.44. Controlul medical al sportivilor este obligatoriu şi se efectuează anual sau ori de 
câte ori este nevoie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 Părinţii/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al sportivilor 
minori. 
Art.45. Sportivii care nu prezintă dovada efectuării controlului medical la înscriere și 
apoi periodic, nu pot participa la activităţile sportive din cadrul Asociaţiei Club Sportiv 
Trident Triathlon Team.  
 
CAPITOLUL IX  
 

DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.46. Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team are emblemă, steag, culori și 
ștampilă. Culoarea principală este turcoazul iar culorile secundare sunt fucsia și 
galbenul neon. 
 
 
Art.47. Asociaţia Club Sportiv Trident Triathlon Team deține exclusivitatea privind: 
 a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor în 
echipament de concurs și de reprezentare, când participă la competiții, antrenamente 
sau alte acțiuni în numele acestei asociații sau organizate de aceasta; 
 b) dreptul de folosință asupra emblemei, steagului, culorilor și ștampilei; 
 c) drepturile de reclamă, publicitate și televiziune la competițiile pe care le organizează 
sau la care participă, după caz; 
 d) dreptul asupra programelor de antrenament create de antrenorii/directorul sportiv 
din cadrul asociației. 
Art.48. Drepturile menționate mai sus pot �i cesionate, în condițiile legii.  
Art.49. Rezultatele �inanciare obținute prin aportul asociaților, indiferent de natura lor, 
vor �i folosite în scopul dezvoltării activității Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon 
Team .  
Art.50. Retragerea unui asociat se face la cerere. 
Art.51. Litigiile dintre membrii Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team vor �i 
rezolvate exclusiv pe cale amiabilă. 
Art.52. Activitatea Asociaţiei Club Sportiv Trident Triathlon Team încetează: 
- prin hotărârea Adunării generale;  
- în imposibilitatea realizării obiectivului stabilit; 
- ca urmare a altor clauze prevăzute de lege. 
 

PREȘEDINTELE ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV  
TRIDENT TRIATHLON TEAM CONSTANȚA 
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