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REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL 

COMISIEI DE AMATORI FRTRI 
 
 

REGULAMENT 

privind activitatea Comisiei de AMATORI din cadrul 
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE TRIATLON 

 

CAPITOLUL 1 – STRUCTURA ȘI COMPETENȚE 

 

Art. 1 - (1) Comisia de Amatori este un organ federal cu caracter organizatoric și de reprezentare 

a sportivilor amatori licențiați (cu licența anuală de triatlon). Componența comisiei se aproba o 

data la 4 ani, de catre Biroul Federal al F.R.TRI, in prima sedinta care are loc dupa Adunarea 

Generala ordinara de alegeri. 

(2) Membrii Comisiei de Amatori sunt propusi de catre membrii Biroului Federal F.R.TRI, din 

randul sportivilor amatori cu experiență in domeniul triatlonului, buni cunoscatori ai 

regulamentelor Federatiei, cu prestigiu recunoscut si conduita morala ireprosabila. 

(3) Calitatea de membru al Comisiei de Amatori inceteaza in urmatoarele situatii: 

a) la cerere, prin depunerea unei cereri scrise la secretariatul F.R.TRI, in atentia Biroului 

Federal, cu un preaviz de 15 zile calendaristice; 

b) ca urmare a inlocuirii de catre Biroul Federal, determinata de neparticiparea temeinic 

motivata la 3 sedinte consecutive; 

c) ca urmare a primirii unei sanctiuni disciplinare; 

d) deces 

Art. 2 - (1) Comisia de Amatori este formata din 3 membri, dupa cum urmeaza: presedinte si 2 

membri, din care unul indeplineste si atributiile de secretar. 

(2) Presedintele comisiei reprezinta Comisia de Amatori in fata organismelor de conducere ale 

F.R.TRI, respectiv, Birou federal, Adunare Generala, precum si in orice alte ocazii este solicitata 

reprezentarea Comisiei de Amatori. 
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(3) Presedintele poate delega oricarui alt membru al Comisiei de Amatori dreptul de a-l 

reprezenta, ȋn cazul imposibilitatii sale de participare. 

(4) Membrul Comisiei de Amatori cu atributii de secretar indeplineste in principal urmatoarele 

sarcini: 

a) inregistreaza sesizarile facute la Comisia de Amatori intr-un registru special si le 

arhiveaza in dosare ale caror file sunt legate si numerotate; 

b) tine evidenta lucrarilor din dosare si raspunde de corespondenta cu secretariatul 

F.R.TRI, membrii comisiei si partile implicate in dosare (reclamanti, parati, martori, alti 

specialisti solicitati etc); 

c) redacteaza convocarile membrilor Comisiei de Amatori la sedinte, procesele verbale 

de sedinte si hotararile pronuntate de Comisia de Amatori; 

d) transmite orice alte documente sau scrisori catre membrii comisiei, parti sau martori, 

toate cheltuielile necesare fiind cuprinse in referate pentru fiecare operatiune; 

e) inregistreaza apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de 

Amatori sau de catre Comosia de Disciplina, dupa caz si le transmite impreuna cu 

dosarele aferente, Comisiei de Apel spre competenta solutionare. 

Art. 3 - (1) Comisia de Amatori are următoarele competențe: 

a) asigură comunicarea între sportivii amatori licențiați F.R.TRI participanți la 

competițiile interne organizate sau avizate de F.R.TRI sau la cele internaționale și 

organele de conducere ale federației 

b) desemnează anual competițiile din calendar ce vor fi luate în calcul la stabilirea 

ierarhiilor sportivilor amatori precum și punctajele aferente 

c) stabilește criteriile de performață pe baza cărora poate sprijini sportivii amatori ce 

vor reprezenta ROMÂNIA la concursurile de triatlon europene și mondiale din 

străinătate. Sprijinul se va face în baza bugetului disponibil și poate cuprinde 

asigurare de transport, cazare, echipament sportiv cu însemnele naționale, 

suplimente nutriționale, ...etc 

d) în cazul participării la concursurile din străinătate asigură comunicarea sportivilor 

amatori din țară cu comisiile de amatori din țările organizatoare. 
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CAPITOLUL 2 – PROCEDURA DE SESIZARE A COMISIEI 

 

Art. 4 - Comisia de Amatori este sesizata printr-o cerere scrisa, formulata de orice sportiv amator 

licențiat F.R.TRI ce dorește sprijin pentru participări la concursuri în străinătate sau informații 

referitoare la competiții interne și externe. 

Art. 5 – (1) Sesizarea adresata Comisiei de Amatori, impreuna cu inscrisurile doveditoare se 

transmite in format electronic, prin posta cu confirmare de primire, prin firme de curierat sau se 

depune personal, la Secretariatul F.R.TRI. 

(2) In termen de maxim 10 zile calendaristice de la primire, Secretariatul F.R.TRI va transmite 

sesizarea catre Comisia de Amatori. 

(3) Primind sesizarea, secretarul Comisiei va proceda la inregistrarea dosarului in registrul special 

denumit “Registrul de evidenta dosare ale Comisiei de Amatori” si in termen de maxim 5 zile 

calendaristice va comunica membrilor Comisiei de Amatori cate un exemplar din sesizare si actele 

anexate. Dosarul cauzei va fi legat, numerotat pe fiecare pagina si va cuprinde un opis al 

documentelor continute. 

 

CAPITOLUL 3 – PROCEDURA DE SOLUȚIONARE 

 

Art. 6 – (1) Sedintele de soluționare ale Comisiei de Amatori se pot desfasura cu cel putin 2 

membri, respectiv Presedintele, si membrul cu atributii de secretar, iar hotararile in acest caz se 

iau cu unanimitate de voturi. 

 (2) In cazul in care la sedinta participa toti cei 3 membri hotararile se iau cu majoritate simpla de 

voturi. 

Art. 7 – (1) Comisia de Amatori solutioneaza cauza pe baza propriei convingeri a membrilor 

acesteia, formata in urma analizarii documentelor si materialelor aflate la dosarul cauzei, 

ascultarii solicitantului, precum si a administrarii oricaror altor documente noi solicitate de parti 

si incuviintate de comisie. 
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Art. 8 – (1) Dezbaterile din cadrul sedintelor Comisiei de Amatori vor fi consemnate de secretarul 

acesteia, intr-un Proces verbal care va cuprinde, cel putin urmatoarele elemente: 

a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei; 

b) cererile si sustinerile solicitanților; 

c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse; 

d) semnaturile membrilor prezenti 

(2) Solicitanții au dreptul sa ia cunostinta de actele dosarului, de continutul proceselor verbale, 

precum si sa solicite, daca e cazul, indreptarea eventualelor erori strecurate in cuprinsul acestora. 

Art. 9 - Procedura de soluționare ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari. Hotararea se ia in 

conformitate cu dispozitiile de la art. 8. Membrul/ membrii comisiei care au avut o alta parere isi 

vor redacta opinia separata, cu aratarea considerentelor pe care aceasta se sprijina. 

Art. 10 - (1) Deliberarea si pronuntarea hotararii au loc dupa incheierea dezbaterilor fiecarei 

cauze, cu exceptia situatiilor in care, pentru motive temeinice, trebuie amanate, aceasta amanare 

neputand fi mai mare de 5 zile calendaristice. 

(2) Deliberarea este secreta si apartine in mod exclusiv numai membrilor Comisiei de Amatori. 

Dupa deliberare si dupa stabilirea solutiei se intocmeste dispozitivul hotararii, care se semneaza 

de toti membrii Comisiei de Amatori care au luat parte la analiză. 

 (3) In situatia in care sesizarea este intemeiata, in vederea pronuntarii hotararii, comisia va avea 

in vedere, actele normative, statutul si regulamentele F.R.TRI, prevederile Codului Etic, 

prevederile prezentului Regulament. 

 (4) In situatia in care sesizarea nu este intemeiata aceasta va fi respinsa. 

Art. 11- Hotararea se redacteaza de catre secretarul comisiei impreuna cu Presedintele, in 

termen de 10 zile de pronuntare si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: 

a) componenta nominala a comisiei, locul si data pronuntarii hotararii; 

b) coordonatele sportivului ce a făcut sesizare; 

c) obiectul sesizării și argumentația, documentația pe scurt; 

d) motivele de fapt si de drept ale hotararii; 

e) semnaturile tuturor membrilor comisiei care au luat parte la judecata; 

f) termenul de exercitare a caii de atac. 
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Art. 12 - (1) Hotararile Comisiei de Amatori se vor inregistra de catre secretarul acesteia ȋn 

ordinea emiterii, ȋntr-un registru special denumit “Registrul de Hotarari ale Comisiei de Amatori”. 

Registrul reprezinta un document oficial al F.R.TRI. 

(2) Hotararile pronuntate de Comisia de Amatori se comunica in scris, de catre secretarul acesteia 

cu sprijinul logistic al secretariatului F.R.TRI, tuturor partilor implicate în hotărâre, precum si 

Biroului Federal al F.R.TRI spre informare. 

 

CAPITOLUL 4 – ALTE DISPOZIȚII 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT 

Comisia de Amatori a F.R.TRI. 

Bogdan IONIȚĂ 

                                      
 


