
 

 

Regulamentul de organizare și funcționare a   

Consiliul Director 

al Federației Române de Volei 

 

 

Capitolul 1: Scop, cadru legislativ de funcționare, structură 

 

      Art. 1. Consiliul Director este organul de conducere şi decizie cu activitate permanentă al 

FRV, care coordonează activitatea Federaţiei între Adunările Generale. Consiliul Director 

asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

       Art. 2. Consiliul Director conduce şi decide cu privire la întreaga activitate voleibalistică 

între Adunările Generale.  Consiliul Director urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor 

Adunării Generale. 

       Art. 3. Consiliul Director poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de 

Adunarea Generală 

       Art. 4. În cazuri de forţă majoră sau cazuri de urgenţă petrecute între sedinţele Adunării 

Generale Consiliul Director poate lua decizi cu privire la problemele de competenţa Adunării 

generale pentru care nu a primit delegaţie  cu obligaţia de a le supune ratificării în prima 

şedinţă a Adunării Generale. 

       Art. 5.  Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt prevăzute în art. 42 din Statutul 

FRVolei. 

       Art. 6. Consiliul Director poate decide suspendarea membrilor în condiţiile prevăzute în 

prezentul Statut. Suspendarea poate determina excluderea respectivilor membrii în cadrul 

primei Adunări Generale; aceasta poate hotărî, însă, şi anularea sau prelungirea suspendării. 

        Art. 7. Deciziile Consiliului Director în cazurile menţionate la art.6 se iau cu majoritatea 

absolută. 

        Art. 8. Hotărârile Consiliului Director intră în vigoare la termenele stabilite de acesta. 

        Art. 9. Consiliul Director se compune din 13 persoane, din care 11 sunt membrii aleşi şi 

2 sunt membrii de drept. 

         Membrii aleşi ai Consiliului Director sunt: 

- Președintele (președintele FRV); 

- trei vicepreședinți (vicepreședinții FRV - doi aleși si unu de drept); 

- alți opt membrii. 

   Membrii de drept ai Consiliului Director sunt: 

- Un vicepreședinte; 

- Secretarul General al FRV. 

        Art. 10. Secretarul General al FRV, desemnat potrivit prezentului Statut, este considerat 

membru de drept al Consiliului Director. Înlocuirea Secretarului General al FRV atrage după 

sine înlocuirea de drept a persoanei membră a Consiliului Director, prin această funcție.  

         Art. 11. Dacă președintele FRV își încetează activitatea sau nu-și mai poate exercita 

atribuțiile, unul dintre vicepreședinți, desemnat de Consiliul Director, le va prelua până cel 

mult la Adunarea Generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou 

Președinte. 



 

 

            Art. 12.  Dacă vicepreședinții sau ceilalți membrii ai Consiliului Director îşi încetează 

activitatea sau nu-și mai pot exercita atribuțiile ca urmare a pierderii calității de bază pentru 

care au fost desemnați în Consiliul Director, ei vor fi înlocuiți, în maximum 30 de zile de la 

data când respectivele funcții au devenit vacante.  

            Art.13. Noii membrii ai Consiliului Director desemnați astfel vor trebui să fie 

confirmați de prima Adunare Generală. Numai după confirmarea lor de către Adunarea 

Generală aceștia vor avea drept de vot în cadrul Consiliului Director. 

             Art. 14. Nici o decizie luată de un for din afara voleiului, mai puțin FIVB, CEV şi 

ANST de a suspenda președintele Federației Române de Volei și/sau Consiliului Director nu 

va fi obligatorie pentru FRV. 

 

Capitolul 2: Atribuții și obligații 

           

            Art. 15. Obligațiile membrilor Consiliului Director sunt: 

15.1. Toți membrii C.D., au obligația de a fi prezenți la minim 8 ședințe ale acestuia. La  

ședințele Consiliului Director, membrii aleși în cauză, vor fi definitiv suspendați din Consiliul 

Director și se va înainta propunerea de înlocuire a acestora în cadrul C.D. pentru ordinea de zi 

a următoarei Adunări Generale. Evidența prezentei va fi ținută și prezentată la începutul 

fiecărei ședințe de către Secretarul General.  

15.2. În ce privește ședințele C.D., membrii cu drept de vot, care nu pot fi prezenți, în urma 

studierii Ordinii de zi care le-a fost comunicată în condițiile prevăzute de prezentul 

Regulament, pot formula opinii în scris cu privire la fiecare punct de pe Ordinea de zi și vor 

comunica aceste opinii tuturor celorlalți membri ai C.D. cu cel puțin o zi înainte de dezbateri, 

sub sancțiunea neincluderii acestor opinii în discuțiile pe puncte ale Ordinii de zi.  

15.3. Președintele C.D. are obligația de a acorda pe rând dreptul la a formula opinii în 

dezbateri tuturor membrilor care și-au manifestat intenția în acest sens conform prevederilor 

prevăzute în paragraful anterior. 

15.4. Se interzice orice declarație publică a membrilor Consiliului, care denigrează Federația 

sau oficialii acesteia, cluburile afiliate, oficialii sau sportivii acestora. Orice nemulțumire 

poate fi adusa la cunoștința Consiliului Director, cu probe credibile, analizată și soluționată pe 

cale amiabilă sau regulamentară. 

15.5. Membrii Consiliului care îndeplinesc funcții de conducere, de oficiali sau tehnicieni în 

cadrul cluburilor sau asociațiilor afiliate și comit abateri de la regulamentele Federației 

Romane de Volei, vor fi judecați de Comisia de Disciplină. Declarațiile în mass-media nu pot 

fi făcute în calitate de membru al Consiliului Director 

15.6. Membrii Consiliului Director care au o dependență față de o cauză asupra căreia se va 

lua o hotărâre se vor abține obligatoriu de la vot. 

15.7. Membrii C.D. condamnați penal în mod definitiv vor fi de drept suspendați din Consiliul 

Director de la momentul condamnării definitive și ulterior, cu ocazia primei Adunări Generale 

a F.R.V., vor fi excluși din cadrul C.D. 

 

     Art. 16.  Principalele atribuții ale Consiliului Director sunt: 

a) încheie acte juridice în numele și pe seama Federației prin Președinte sau Secretar General.  



 

 

b) încheie acte juridice în numele și pe seama Federației; în exercitarea acestei atribuții, 

Consiliul 

Director poate da împuterniciri uneia sau mai multor persoane de a angaja juridic FRV;  

c) aprobă organigrama și politica de personal a Federației;                                    

d) adoptă Regulamentul intern al FRV și Regulamentul de organizare şi funcționare a 

Consiliului Director; 

e) aprobă Regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor de volei, Regulamentul 

privind statutul antrenorului de volei, Regulamentul de clasificare sportivă, Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor de volei, Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii observatorilor oficiali la jocurile din cadrul competiţiilor 

interne de volei, Regulamentul echipelor naţionale de volei ale României precum şi alte acte 

normative privind activitatea voleibalistică din România, cu excepţia celor din competenţa 

Adunării Generale; 

f) propune spre aprobare Adunării Generale anuale calendarul sportiv naţional anual;  

g) aprobă organizarea campionatelelor şi competiţiilor de volei la nivel naţional; aprobă 

omologarea rezultatelor finale ale competiţiilor interne de volei; 

h) stabileşte cuantumul taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea voleibalistică; 

i) ia decizii în legătură cu afilierea  provizorie sau suspendarea membrilor  FRV şi le supune 

aprobării Adunării Generale; aprobă retragerea unui membru din Federaţie şi informează 

Adunarea Generală la proxima sa întrunire; 

j) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor şi colegiilor centrale ale FRV, 

precum şi suspendarea sau eliberarea din funcţie a membrilor respectivelor comisii şi colegii; 

coordonează activitatea acestora, având competenţa de a desfiinţa hotărârile lor şi de lua 

decizii noi, ca ultimă instanţă de recurs; 

k) aprobă numirea antrenorilor echipelor naţionale, componenţa nominală a colectivelor 

tehnice şi a loturilor reprezentativelor de volei ale României, planurile de pregătire, precum şi 

înscrierea şi participarea acestora în competiţiile internaţionale oficiale; 

l) aprobă transferul jucătorilor români la cluburi din străinătate, cu respectarea prevederilor 

CEV şi FIVB şi a reglementărilor FRV; 

m) desemnează reprezentanţii FRV în organismele CEV şi FIVB, în Comitetul Balcanic sau 

în alte foruri internaţionale, precum şi participanţii la congrese, consfătuiri şi întruniri 

internaţionale ale voleiului; 

n) aprobă calendarul sportiv internaţional al FRV; 

o) ratifică sancţiunile disciplinare pronunţate de cluburi asupra propriilor jucători; 

p) aprobă normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare în lei şi valută şi 

normele privind drepturile în lei şi valută ale jucătorilor, antrenorilor, celorlalţi tehnicieni, 

specialişti şi oficiali sportivi ai echipelor reprezentative de volei ale României (prime de joc, 

indemnizaţii de convocare, indemnizaţii de instalare, diurne, premii de obiectiv ş.a.), conform 

legislaţiei în vigoare şi cu respectarea normelor financiare, în cazul resurselor provenite din 

finanţarea de la bugetul de stat pe bază de program; 

q) aprobă programele de dezvoltare a bazei materiale a FRV; 

r) aprobă acte juridice şi contracte care angajează FRV, altele decât cele care sunt date în 

competenţa Directoratului sau împuterniciţilor Federaţiei prin Regulamentul intern al FRV; 

s) controlează activitatea cluburilor, Asociaţiilor Judeţene de Volei; 



 

 

t) decide orice măsuri menite să asigure buna desfăşurare a activităţii FRV şi a activităţii 

voleibalistice 

în general, în condiţiile respectării prevederilor prezentului Statut şi a regulamentelor 

Federaţiei; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

v) Propune spre analiză şi aprobare proiectul sistemului competiţional pentru anul următor. 

x) Propune Adunării Generale spre analiză şi aprobare proiectul sistemului competiţional 

pentru anul următor.* 

 

       Art. 17.  De regulă, Consiliul Director se întrunește lunar. El se poate întruni și de câte 

ori este necesar. 

       Art. 18.   Consiliul Director este statutar constituit în prezența a jumătate plus unu din 

totalul membrilor săi. 

       Art. 19. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor 

exprimate. În caz de egalitate, decide votul președintelui. 

       Art. 20.   Au dreptul să voteze toți membrii Consiliului Director, cu un singur vot fiecare. 

       Art. 21. Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcție de decizia membrilor 

Consiliului Director prezenți la ședința respectivă. 

       Art. 22. Votul prin corespondență sau împuternicire (procură) nu este admis. 

       Art. 23.  La fiecare ședință a Consiliului Director se întocmește un proces-verbal, în care 

se înscriu problemele dezbătute și hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenți.  

        Art. 24. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acestea 

constituind documentele oficiale ale FRV, şi se păstrează la secretariatul general al Federației. 

        Art. 25. Se pot folosi şi alte mijloace de înregistrare a ședințelor, situație în care 

stenogramele, benzile audio sau casetele video se inventariază şi se păstrează la secretariatul 

general al Federației ca documente oficiale. 

        Art. 26.  Ședințele Consiliului Director nu sunt publice 

 

Capitolul 3 : Modul de lucru al Consiliului Director  

 

 Art. 27. Ședințele Consiliului Director.  

27.1. C.D. al F.R.V. se întrunește de regulă în ședințe ordinare lunare, în principiu în prima 

săptămână a fiecărei luni, sau în în funcție de necesitatea convocării;  

27.2. Data, locul și ordinea de zi însoțită de materialele aferente fiecărui punct al său, în ce 

privește ședințele Consiliului Director, vor fi comunicate obligatoriu cu cel puțin 7 zile înainte 

de desfășurare.  

27.3. Sedințele vor fi regulamentare numai cu prezența a minimum 7 membri aleși și vor fi 

conduse de către Președinte. În lipsa Președintelui, ședința va fi condusă de către unul dintre 

cei doi Vicepreședinți, în urma votului exprimat în acest sens de către toți membrii prezenți cu 

drept de vot.  

27.4. La începutul fiecărei ședințe Secretarul general va face prezența și va anunța dacă 

ședința este sau nu regulamentar constituită.  

27.5. Ulterior, în deschiderea dezbaterilor pe punctele prevăzute de Ordinea de zi, va avea loc 

alocuțiunea Președintelui.  



 

 

27.6. După alocuțiunea Președintelui, Secretarul general prezintă Ordinea de zi, membrii C.D. 

urmând a vota după deliberare daca punctele înscrise pe aceasta sunt în totalitate sau parțial 

înscrise corect din punct de vedere al prezentului Regulament. Punctele care se dovedesc a fi 

neregulamentar înscrise vor fi excluse de pe Ordinea de zi.  

27.7. Punctele de pe Ordinea de zi vor fi dezbătute în ordinea numerică stabilită în cuprinsul 

acesteia. 

 

 Art. 28. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința C.D. din data de 25.05.2022 și 

este de imediată aplicabilitate 

 

 

 

           

Președinte F.R.Volei 

                                                              

 


