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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ORDINE INTERIOARĂ  

Asociația Club Sportiv ”Liga de Est” Vaslui  
afiliată la Federația Română de Taekwon-Do I.T.F. 

 
Cap. I - Atribuțiile și sarcinile conducerii clubului 

 
Art. 1. Președintele Clubului 
 
Președintele clubului are următoarele atribuții principale: 

a) reprezintă clubul în fața organelor de stat, a forurilor similare din țară, inclusiv în fața 
Federației Române de Taekwon-Do I.T.F. (FRTKD ITF), Federației Internaționale de 
Taekwon-do (I.T.F.) și a Federației Europene de Taekwon-do (A.E.T.F.); 

b) poate emite decizii și sancțiuni; 
c) semnează principalele materiale elaborate de către club și ordinele de deplasare în țară și în  

străinătate; 
d) aprobă organizarea de competiții, stagii și alte activități sportive, cât și participarea 

sportivilor la lotul național, la manifestări și evenimente sportive internaționale, cu acordul 
reprezentantului oficial al I.T.F. în România în conformitate cu regulamentele A.E.T.F. și 
I.T.F.; 

e) urmărește îndeplinirea atribuțiilor, sarcinilor și hotărârilor Consiliului Director; 
f) asigură, prin intermediul Consiliului Director, organizarea acțiunilor prevăzute în calendarul 

intern și internațional al clubului și al federației;  
g) primește corespondența clubului; 
h) conduce și coordonează activitatea Consiliului Director și răspunde de activitatea clubului, 

având rol executiv.  
În lipsa președintelui clubului, secretarul general va prelua automat atribuțiile acestuia. 

 
Art. 2. Secretarul General  
 
Secretarul General este direct subordonat președintelui clubului, iar în lipsa președintelui 

clubului, va îndeplini atribuțiile acestuia, având aceleași atribuții cu președintele clubului. 
În principal, secretarul general ajută la întocmirea actelor și situațiilor necesare în buna 

desfășurare a activității clubului.  
În lipsa președintelui și a secretarului general, președintele va desemna persoana (sau 

persoanele) din Consiliul Director care va (vor) prelua atribuțiile președintelui și implicit ale 
secretarului general.  

În condițiile în care președintele se află în imposibilitatea de a desemna persoane din 
Consiliul Director, secretarul general va prelua și această atribuție și va dispune conform aliniatului 
precedent. 
 

Art. 3. Vicepreședintele clubului  
 
Vicepreședintele este direct subordonat președintelui clubului și secretarului general, iar în 

lipsa președintelui și a secretarului general se va proceda conform art. 2, aliniatele 3 si 4. 



 

ACS ”Liga de Est” Vaslui - Pagina 2 din 15 

 

Vicepreședintele, la solicitarea președintelui, coordonează activitatea Consiliul Director, 
acțiunile clubului și răspunde de îndeplinirea activităților. 
 

Art. 4. Contabilul  
 
Contabilul ține toate evidențele contabile, la zi, ale clubului, întocmește situațiile 

economico-financiare ale clubului și răspunde de aceste evidențe în fața organelor abilitate și de 
control. 

Contabilul poate fi salariat al clubului, cu contract de muncă, contract de prestări servicii, 
sau poate fi plătit pentru acțiunile pe care le efectuează, în condițiile legii. 

 Contabilul întocmește, organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv 
contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, conform normelor legale în vigoare, precum și 
activitatea de control financiar preventiv, în condițiile prevederilor legale specifice în materie. 

Toate situațiile economico-financiare, bugetul de venituri si cheltuieli, precum și alte 
raportări financiar-contabile, sunt întocmite de contabil și sunt supuse aprobării președintelui 
clubului. 
 
 

Cap. II - Antrenori, Comisii și alte componente funcționale - atribuții și modalități de 
constituire 

 
Art. 5. Antrenorii clubului  
 
Antrenorii clubului sunt propuși și validați de către Consiliul Director dintre cadrele tehnice 

cu înaltă calificare și experiență. 
Antrenorii răspund de elaborarea sistemului de cerințe, norme și baremuri metodice 

specifice stilului și urmăresc aplicarea lor. Ei răspund nemijlocit de activitatea de performanță la 
nivel național și internațional. 
 

Art. 6. Comisia centurilor negre 
 
Comisia centurilor negre este condusă de către unul dintre antrenorii cei mai specializați din 

cadrul clubului care este și membru al Consiliul Director, desemnat de către acesta, și va avea 
funcția de director al comisiei. 

Comisia centurilor negre are următoarele atribuții: 
a) analizează modul de desfășurare al antrenamentelor și competițiilor, precum și comportarea 

sportivilor în întâlnirile naționale și internaționale și informează Consiliului Director asupra 
concluziilor și măsurilor care se impun; 

b) execută controlul asupra muncii antrenorilor și instructorilor, face propuneri de promovare, 
recompensare sau retrogradare, în funcție de munca depusă a acestora; 

c) studiază literatura de specialitate și informează antrenorii cu noutățile apărute pe plan 
național și internațional;  

d) ține legătura cu Centrul de Cercetări pentru Știința Sportului și cu Centrele de Medicină 
Sportivă pentru elaborarea unor studii și valorificarea cercetărilor, datelor statistice și 
rezolvarea unor probleme cu caracter metodic în vederea obținerii unor rezultate cât mai 
valoroase a sportivilor;  
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e) se ocupă de organizarea activității de instruire.  
 

Art. 7. Comisia de disciplină  
 
Comisia de disciplină este condusă în calitate de director de către una dintre persoanele care 

au un comportament decent, capabilă să fie obiectivă în luarea deciziilor în procedurile disciplinare. 
Persoana poate fi membru al clubului sau o persoană din exteriorul clubului. 

Comisia de disciplină este formată din trei persoane (director și doi membri) și judecă 
abaterile de la disciplina sportivă și de la regulamente, săvârșite de către sportivi, instructori, 
antrenori, arbitri și face propuneri de sancționare către Consiliului Director împreună cu care 
stabilesc sancțiunea potrivită în fiecare caz. 
 Sancțiunile devin executorii în momentul în care sunt aprobate de către Consiliul Director. 

Comisia de disciplină nu poate lua și aplica singură sancțiuni, ci doar poate face propuneri 
către Consiliul Director. 

Comisia de disciplină ține evidența sancțiunilor aplicate, a hotărârilor luate și a propunerilor 
făcute către Consiliul Director. 

Din comisia de disciplină nu pot face parte reprezentanți ai clubului sau ai organelor 
clubului care au cerut aplicarea unei sancțiuni sau au sesizat un caz de indisciplină.  
 

Art. 8. Comisia de apel  
 
Comisia de apel este formată dintr-un președinte (care poate fi juristul clubului) și doi 

membri propuși de către președintele comisiei de apel în momentul sesizării cu o contestație, 
comisia constituindu-se legal într-un termen de 15 zile de la momentul sesizării. 

Comisia de apel judecă apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de către Comisia 
de disciplină care au devenit executorii în urma aprobării de către Consiliul Director. 

Comisia de apel poate hotărî aplicarea oricărei sancțiuni prevăzute de statut sau regulament, 
cu excepția excluderii din activitatea sportivă (excluderea din activitatea sportivă poate fi hotărâtă 
numai de către Consiliul Director). 

Hotărârile comisiei de apel sunt executorii și pot fi revizuite de către Consiliului Director 
doar pe baza unor probe noi, hotărârea Consiliului Director fiind definitivă.  

Din comisia de apel nu pot face parte reprezentanți ai clubului sau ai organelor clubului care 
au cerut aplicarea unei sancțiuni sau au sesizat un caz de indisciplină.  
 

Art. 9. Comisia Tehnică  
 
Comisia tehnică este formată din membrii clubului care dețin cele mai mari grade în 

Taekwon-do I.T.F. (minim 3 persoane, maximum 5 persoane) și sunt instructori naționali sau 
internaționali. 

Comisia tehnică stabilește orice fel de modificări în cadrul tehnicii de taekwon-do I.T.F., în 
conformitate cu cerințele FRTKD ITF, A.E.T.F. și I.T.F.  

Comisia tehnică este cea care va susține stagiile clubului unde va prezenta tehnica de 
Taekwon-do I.T.F., propune omologarea gradelor decernate, fiind totodată și Comisia de Examinare 
a gradelor din cadrul clubului.  
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Art. 10. Juristul  
 
Juristul clubului poate fi salariat al clubului, cu contract de muncă, contract de prestări 

servicii, sau poate fi plătit pentru acțiunile pe care le efectuează, în condițiile legii și după 
posibilitățile financiare ale clubului.  

Juristul are următoarele atribuții: 
a) informează președintele și Consiliul Director asupra tuturor actelor normative, legi, decrete, 

ordine, etc. care privesc activitatea clubului;  
b) poate propune modificări pe care le crede necesare, la regulamentele clubului, în vederea 

optimizării activității acesteia; 
c) face parte din comisia de apel a clubului, pe care o conduce și o supervizează;  
d) avizează contractele de orice natură în care este implicat clubul sau vreun membru al 

acesteia, dacă este cazul.  
 

Art. 11. Secțiile pentru practicarea Taekwon-do-ului în cadrul clubului 
 

a) se pot organiza în cadrul clubului, centre sau școli de inițiere în artele marțiale; 
b) orice secție de Taekwon-do I.T.F. în care se dorește practicarea acestui stil este obligată să-
și oficializeze existența prin afilierea la club;  

c) trebuie să respecte condițiile de afiliere ale clubului și să depună documentațiile de afiliere 
conform prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului; 

d) participarea la orice tip de competiție sau activitate de acest gen, fără a cere aprobarea 
clubului, va duce la sancțiuni împotriva secțiilor sau sportivilor respectivi;  

e) pentru ca o secție sau unitate sportivă să poată fi afiliată trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:  
• să aibă cel puțin un antrenor sau un instructor atestat de către Federația Română de 

Taekwon-do I.T.F. sau de către S.N.A., practicant de Taekwon-do I.T.F., preferabil 
posesor al centurii negre minim 1 DAN, care să răspundă de conducerea și organizarea 
procesului de instruire și antrenament;  

• să aibă o sală corespunzătoare sau contract pentru folosirea unei baze sportive în care să 
se desfășoare antrenamentele;  

• să plătească taxa de afiliere și toate celelalte taxe anuale stabilite de către conducerea 
clubului; 

• să-și legitimeze sportivii care doresc să participe în competiții. 
 

Art. 12. Sportivii și membrii clubului  
 
Poate face parte dintr-o secție de Taekwon-do ITF a clubului, sportivul sau membrul care 

îndeplinește următoarele condiții: 
a) este legitimat în club; 
b) are viza anuală a clubului și/sau vizele medicale anuale; 
c) are acordul instructorului sau al antrenorului cu care va lucra; 
d) are achitate taxele către club și federație la timp; 
e) își asumă obligația de a participa cu regularitate la antrenamentele și acțiunile secției; 
f) va respecta codul etic al practicantului de arte marțiale.  
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Art. 13. Legitimări  
 
Pentru legitimarea sportivilor se vor prezenta următoarele acte:  

a) 2 cereri de legitimare - care este un angajament tip și va fi completat cu avizul medical (sau 
adeverință medicală) - una din fișele de legitimare va rămâne la sportiv/membru, iar cea de-
a doua va rămâne în cadrul secției sau clubului unde s-a legitimat sportivul 

b) viza și ștampila unității la care se legitimează (club, secție, etc.); 
c) semnătura sportivului (pentru minori, alături de semnătura sportivului, va semna și unul 

dintre părinți); 
d) 3 fotografii (tip pașaport); 
e) taxele de legitimare.; 
f) clubul va elibera o legitimație/card care va rămâne în posesia sportivului/membrului pentru 

legitimare. 
 
 

Cap. III – Obligațiile clubului și ale sportivilor. Transferurile 
 

Art. 14. Îndatoririle clubului față de sportivi/membri 
 

a) Clubul va depune eforturi susţinute pentru a proteja interesele carierei personale a 
sportivului. 

b) Clubul va asigura un mediu adecvat de antrenament, prin dotarea cu materiale și echipament 
sportiv a sălii de antrenament și/sau a locației/spațiului unde are loc pregătirea fizică a 
sportivilor, prin respectarea regulilor de siguranță, de igienă și de confidențialitate. 

c) Clubul va asigura materialele și echipamentul specific de antrenament pentru fiecare probă 
de concurs specifică taekwon-do ITF (tull, luptă, tehnici speciale, spargeri forță), prin 
suprafețe de luptă (tatami), mănuși, botoșei, căști, tibiere, aparate de tehnici speciale, aparate 
de spargeri forță, scânduri reutilizabile, palete, perne, saci de box, materiale sportive pentru 
dezvoltarea abilităților la copii și tineri (conuri, cercuri, jaloane, garduri), etc. 

d) Clubul va crea oportunităţi favorabile şi adevărate pentru participarea sportivilor în 
competiţiile sportive, pentru a sprijini progresul în carieră a sportivilor. 

e) Clubul îşi rezerva dreptul de a numi şi revoca antrenorul/antrenorii dacă rezultatele nu sunt 
la nivelul aşteptat (în pregătirea şi evoluţia sportivului în cadrul competiţiilor) 

f) Clubul va agrea cantonamentele de pregătire în funcţie de competiţiile sportive la care 
sportivul urmează să participe. 

g) Clubul se obligă să selecteze, să supervizeze şi să coordoneze, toate persoanele fizice sau 
juridice, care vor oferi servicii de orice fel sportivului, cum ar fi spre exemplu: contabili, 
avocaţi, jurnalişti, etc. 

h) Pentru sportivii cu centura albastră, albastră cu tresă roșie, roșie și roșie cu tresă neagră (4 -1 
gup), clubul depune toate diligențele să asigure anual participarea la minim 2 competiții 
naționale, în limita bugetului disponibil; 

i) Pentru sportivii cu centura neagră (1-4 dan), clubul depune toate diligențele să asigure anual 
participarea la minim 2 competiții naționale și una internațională, în limita bugetului 
disponibil;  



 

ACS ”Liga de Est” Vaslui - Pagina 6 din 15 

 

j) Clubul va suporta o parte din cheltuielile de transport și taxele în legătură cu participarea 
sportivului la antrenamente și/sau competiții sportive ca și la activități de promovare, în 
limita bugetului disponibil; 

k) Clubul va achita şi obţine toate autorizaţiile şi avizele pentru ca sportivul să poată participa 
la evenimentele sportive agreate; 

l) Clubul va fi singurul care poate autoriza orice manifestare/comunicare publică în legătură cu 
evenimentele la care sportivul va participa și singurul care poate autoriza orice difuzare 
și/sau difuzare secundară a acestora; 

m) Clubul se obligă să îi asigure sportivului participarea la toate antrenamentele clubului, cu 
îndeplinirea corelativă de către sportiv a condițiilor cumulative  prevăzute la art. 12. 

Art. 15. Îndatoririle sportivului  
 
Sportivul legitimat la ACS ”Liga de Est” Vaslui are următoarele obligații: 

a) Sportivul se obligă să respecte regulile de disciplină stabilite de club prin Regulamentul 
intern, precum și Regulamentul federației; 

b) Sportivul se obligă să achite taxele lunare către club și/sau federație; 
c) Sportivul se obligă să respecte toate regulile antidoping conform ANAD România; 
d) Sportivul care este testat de ANAD pentru testul la doping și este depistat POZITIV, va 

suporta SINGUR toate consecințele ce implică acesta: amendă conform legii, returnarea 
sumelor provenite din premii de la MTS (premiile personale, premiile pentru descoperitor și 
premiile pentru Federația care le-a acordat), suspendarea din activitatea sportivă pe termenul 
legal;  

e) Sportivul se obligă să respecte regulile disciplinare stabilite de club prin regulamentele 
proprii, precum și regulile disciplinare stabilite de Federație. Prin semnarea cererii de 
legitimare sportivul declară că a luat la cunoștință de existența acestor statute și regulamente 
și nu se poate prevala de necunoașterea prevederilor acestora;  

f) Sportivul se obligă să contribuie prin prestația sa la realizarea obiectivelor de performanță 
stabilite de club, conform Regulamentului Intern; 

g) Sportivul se obligă să se abțină de la participarea în alte activități sportive, ori alte activități 
potențial periculoase, care nu au fost aprobate în prealabil de club; sportivul are obligația de 
a respecta măsurile de securitate și sănătate stabilite de structura sportivă; sportivul se obligă 
să anunțe în timp util cazurile de îmbolnăvire, accidentare, etc. care ar putea perturba 
activitățile aflate în desfășurare și să se supună oricăror investigații apreciate necesare de 
conducerea clubului;  

h) Sportivul se obligă să poarte doar echipamentul oficial al clubului în evenimentele publice 
sportive; 

i) Sportivul are obligația de a nu afecta imaginea, interesul, prestigiul și politica de comunicare 
publică a clubului, neconformarea sa urmând să ducă la eficientizarea dispozițiilor art. 25 
privind aplicarea măsurilor disciplinare. În acest sens, sportivul are obligația de a se abține 
de la orice acțiune, declarație, poziție publică sau privată de natură a leza această obligație și 
de a obține aprobarea prealabilă a conducerii ACS ”Liga de Est” Vaslui privind declarațiile, 
interviurile și/sau alte discuții, de asemenea conținutul acestora privind activitățile din club.  

j) Pe perioada legitimării la club, sportivul consimte și acceptă să fie îndrumat și reprezentat în 
exclusivitate de către antrenorul agreat de club sub toate aspectele carierei sale sportive și nu 
va încheia niciun alt contract sau înțelegere cu vreun alt club sau Manager. În cazul în care 
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sportivul încalcă această obligație asumată, va plăti clubului, despăgubiri în cuantum de 
10.000 euro.  

k) Sportivul se obligă ca pe întreaga perioadă a legitimării la club să colaboreze în mod activ cu 
clubul și să răspundă în mod pozitiv și prompt oricărei solicitări de colaborare din partea 
clubului, în special pentru realizarea de materiale conexe pentru evenimente aprobate 
(interviuri, teasere tv, promo-uri, participare la cântarul oficial, ș.a.m.d.).  

l) Pe perioada legitimării la club, Sportivul va lucra cu grijă și într-o manieră de încredere cu 
conducerea clubului; 

m) Sportivul trebuie să se antreneze la sala de sport a clubului și să țină un regim în 
conformitate cu programul de antrenament stabilit în colaborare cu antrenorul agreat de 
conducerea clubului; 

n) Sportivul consimte să participe la antrenamentele publice și să aibă alte apariții publice 
organizate de conducerea clubului; 

o) Sportivul își va asigura acoperirea asistenței medicale corespunzătoare pentru sănătatea sa, 
cât și asigurarea de accidente; 

p) Sportivul poate participa la stagii de pregătire pe cheltuială proprie și/sau parțial suportate de 
conducerea clubului, în limita bugetului disponibil; 

q) Sportivul înțelege și apreciază valoarea clubului și a produselor sale ca utilizator 
experimentat;  

r) Sportivul cunoaște și poate utiliza canale de promovare astfel încât să se pună în valoare atât 
pe el cât și clubul; 

s) Sportivul înțelege că imaginea și acțiunile sale se reflectă asupra clubului;  
t) Sportivul este pregătit să investească timp și energie în următoarele: cunoașterea 

aprofundată a clubului și a domeniului său, integrarea în echipa clubului, promovarea 
clubului în viziunea proprie, primind desigur ajutor de la club.  

u) Sportivul poate fi trendsetter și formator de opinie.  
v) Sportivul participă în numele și cu acordul clubului la emisiuni, interviuri (radio, TV, presă 

scrisă) în numele ACS ”Liga de Est” Vaslui și participă la campaniile de imagine ale ACS 
”Liga de Est” Vaslui; 

w) Sportivul participă la evenimente conexe, în numele ACS ”Liga de Est” Vaslui și în scopul 
promovării imaginii ACS ”Liga de Est” Vaslui; 

x) Sportivul este obligat să păstreze echipamentele sportive care îi sunt puse la dispoziție de 
ACS ”Liga de Est” Vaslui spre folosință și, după caz, să le predea ACS ”Liga de Est” Vaslui 
după terminarea folosirii acestora (trening, protecții, dobocuri, etc). Sportivul se obligă să 
folosească echipamentul, materialele, în care are loc procesul de instruire, numai în scopul 
pentru care acestea sunt destinate și să respecte toate instrucțiunile de folosire, scrise sau 
verbale, date de antrenori.  
 
Art. 16. Transferări  
 
Transferul sportivilor de la o unitate sportivă la alta se face numai cu îndeplinirea 

următoarelor condiții cumulative, acestea neavând caracter exemplificativ: 
a) aprobarea scrisă a clubului ACS ”Liga de Est” Vaslui;  
b) acordul scris al antrenorului sau instructorului de la secția sportivă a clubului ACS ”Liga de 

Est” Vaslui;  



 

ACS ”Liga de Est” Vaslui - Pagina 8 din 15 

 

c) solicitarea și acordul scris al antrenorului sau instructorului de la unitatea sportivă 
(club/asociație sportivă) la care solicită să activeze; 

d) solicitarea formulată în scris de către sportiv cu motivele pentru care solicită transferul, 
datată și semnată; 

e) plata taxei de transfer în contul clubului de către clubul care solicită transferul, în urma 
contractului de transfer dintre cele 2 cluburi. 
Taxele de transfer se stabilesc de către conducătorii celor două unități sau de către membrii 

ai acestor unități autorizați să facă aceasta, stabilite printr-un contract de transfer. 
Sportivul care solicită transferul nu trebuie să aibă datorii către ACS ”Liga de Est” Vaslui de 

la care pleacă.  
 
 

Cap. IV - Dispoziții speciale privind antrenorii, instructorii și arbitrii 
 

Art. 17. Antrenori și instructori  
 
Inițierea și antrenarea în domeniul Taekwon-do-ului I.T.F. se poate face numai de către 

persoane care posedă atestat de antrenor sau instructor confirmat și înregistrat la Federația Română 
de Taekwon-do I.T.F.  

Formarea, avansarea și calificarea instructorilor și/sau antrenorilor se face prin cursuri 
organizate de către Federația Română de Taekwon-do I.T.F. și/sau de către Școala Națională de 
Antrenori, în baza instrucțiunilor în vigoare.  

Atribuțiile instructorilor și antrenorilor sunt următoarele:  
a) conduc nemijlocit procesul instructiv-educativ al grupelor și răspund de rezultatele obținute 

de sportivi; 
b) stabilesc conținutul procesului de instruire și programele de pregătire din cadrul ACS ”Liga 

de Est” Vaslui sub îndrumarea specialiștilor din cadrul Federației Române de Taekwon-do 
I.T.F. și asigură îndeplinirea lor;  

c) organizează și conduc acțiunile de înscriere în ACS ”Liga de Est” Vaslui a celor ce doresc 
să fie inițiați în practicarea Taekwon-do-ului ITF, precum și acțiunile de selecție a 
sportivilor în scopul asigurării unor efecte cu reale perspective de a obține rezultate de 
valoare, atât pe plan național cât și pe plan internațional;  

d) pregătesc sportivii pentru participarea la competiții, analizează cu sportivii aceste participări, 
stabilesc concluziile și măsurile pentru îmbunătățirea procesului de inițiere și perfecționare 
în practicarea Taekwon-do-ului;  

e) se îngrijesc de asigurarea tuturor condițiilor materiale și de altă natură pentru buna 
desfășurare a procesului de instruire și antrenament;  

f) participă la elaborarea calendarului sportiv și bugetului ACS ”Liga de Est” Vaslui; 
g) ține evidența activității secției sau unității sportive în care își desfășoară activitatea, cu 

privire la înscrierea membrilor, participarea la antrenamente, rezultate obținute de sportivi în 
cadrul competițiilor și la orice altă activitate pe care o desfășoară în cadrul procesului de 
pregătire;  

h) sunt obligați să participe la cursurile de perfecționare organizate de către ACS ”Liga de Est” 
Vaslui și de federație.  
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Art. 18. Despre calitatea de arbitru  
 

a) arbitrul este o persoană oficială, calificată să conducă o competiție; 
b) arbitrii clubului ACS ”Liga de Est” Vaslui vor fi acreditați și supravegheați de Comisia de 

Arbitraj alcătuită din arbitrii internaționali și/sau naționali; 
c) calitatea de arbitru în Taekwon-do poate fi obținută de orice practicant, instructor, antrenor 

care îndeplinește condițiile prevăzute de către regulamentul de arbitraj al FRTKD ITF; 
d) promovarea arbitrilor și acumularea de experiență, se obține în urma cursurilor de arbitraj 

organizate de FRTKD ITF; 
e) sportivii care nu au vechimea și gradul prevăzut în regulamentul FRTKD ITF,  vor putea 

arbitra, supravegheați de către un arbitru oficial, la diferite competiții ale clubului; 
f) arbitrul veghează ca în timpul competiției să fie respectate prevederile Regulamentului 

concursurilor de Taekwon-do I.T.F. și al Regulamentului de arbitraj al Federației Române de 
Taekwon-do I.T.F. care este și Regulamentul Federației Internaționale și sancționează, conform 
prevederilor acestora, orice abatere.  
 
 

Cap. V - Dispoziții speciale specifice 
 

Art. 19. Înscrisurile care îl privesc pe sportiv 
 
Orice înscrisuri care îi privesc pe sportivi sunt semnate de către aceștia daca au vârsta mai 

mare de 18 (optsprezece) ani. 
Pentru sportivii sub 18 (optsprezece) ani înscrisurile se semnează de către un părinte sau 

tutore legal. 
În momentul legitimării la club sau pe parcursul desfășurării activității la club, prin 

semnarea, în condițiile aliniatelor 1 sau 2 ale prezentului articol, de luare la cunoștință a 
dispozițiilor cuprinse în regulamentul de ordine interioară și funcționare, sportivul confirmă că nu 
este obligat de niciun alt contract sau înţelegere cu vreun alt club sportiv sau manager, confirmă că 
nu a fost acuzat, condamnat şi nici nu a fost găsit vinovat de nicio infracţiune penală, și nu are 
cazier, confirmă că îşi va executa obligaţiile cu bună credinţă şi în conformitate cu condiţiile 
stabilite în prezentul Regulament.  

 
Art. 20. Avertisment  
 
Sportul, implică risc de accidentare. Sportivul confirmă existența riscurilor şi că înţelege pe 

deplin natura riscurilor, fapt pentru care asigurarea pentru accidentări intră în sarcina sportivului.  
 

Art. 21. Obligaţia de confidenţialitate şi exclusivitate  
 
Sportivul nu va folosi, dezvălui sau transmite informaţiile confidenţiale care i-au fost 

transmise în baza prezentului Regulament în relaţiile cu o terţă parte, cu excepţia persoanelor 
autorizate de ACS ”Liga de Est” Vaslui prin Consiliul Director. 

Pe durata legitimării sportivul va participa doar la competiţiile sportive agreate de ACS 
”Liga de Est” Vaslui. Prin excepţie de la această regulă, sportivul poate participa şi la alte 
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competiţii sportive după obţinerea acordului scris al ACS ”Liga de Est” Vaslui prin Consiliul 
Director. 

În cazul în care sportivul încalcă aceste clauze, va plăti ACS ”Liga de Est” Vaslui 
despăgubiri în suma de 10.000 euro.  
 

Art. 23. Renunţarea la pretenţii  
 
Sportivul renunţă formal şi irevocabil la toate pretenţiile prezente şi viitoare cu privire la 

toate accidentările, rănirile sau handicapurile suferite pe parcursul carierei de sportiv legitimat la 
ACS ”Liga de Est” Vaslui. 

Sportivul confirmă că nu va face nicicând răspunzător ACS ”Liga de Est” Vaslui și pe 
membrii clubului în legătură cu accidentul, rănirea sau handicapul suferit pe parcursul carierei de 
sportiv legitimat la ACS ”Liga de Est” Vaslui. 
 

Art. 24. Prelucrarea datelor cu caracter personal  
 
În temeiul Regulamentului U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 
denumit în continuare GDPR sau Regulament/Regulamentul, arătăm faptul că: 

a) informațiile oferite de către sportiv și/sau părinte ce conțin date de identificare vor fi folosite 
numai în scopul înregistrării sportivului în baza de date a ACS ”Liga de Est” Vaslui și 
pentru completarea anumitor documente cum sunt formulare de înscriere în competiție, 
pentru premieri, diferite evidențe ale ACS ”Liga de Est” Vaslui;  

b) stocarea datelor se va face pe durata desfășurării activității ca sportiv legitimat la ACS ”Liga 
de Est” Vaslui, cu respectarea termenului legal de păstrare a documentelor; 

c) activitatea sportivului în cadrul clubului implică: acordul implicit de a participa la 
evenimentele sportive organizate de către ACS ”Liga de Est” Vaslui, de a contribui la 
promovarea acțiunilor întreprinse de ACS ”Liga de Est” Vaslui, de popularizarea pe pagini 
de largă audiență și/sau site-ul oficial a ACS ”Liga de Est” Vaslui, cu fotografii în care 
apare sportivul și invitații, realizate cu prilejul antrenamentelor și a evenimentelor sportive.  

d) Sportivul își exprimă în mod expres consimțământul ca datele personale și fotografiile puse 
la dispoziție să fie utlilizate de către ACS ”Liga de Est” Vaslui în scopul înregistrării 
sportivului în baza de date a clubului și anumitor documente cum sunt formulare de înscriere 
în competiție, cantonamente, pentru premieri, diferite evidențe ale federației sportive 
naționale de resort și își exprimă acordul de a participa la evenimentele sportive organizate 
de către club și federație, de a contribui la promovarea acțiunilor întreprinse de ACS ”Liga 
de Est” Vaslui, de popularizare pe pagini de largă audiență și/sau site-ul oficial al clubului, 
cu fotografii în care apar sportivul și invitații, realizate cu prilejul antrenamentelor si a 
evenimentelor sportive.  

 
În cadrul noilor norme privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de 

Regulament, persoanele vizate, dispun de următoarele drepturi: 
- dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia persoana vizată poate 

solicita dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc. Persoana vizată poate 
solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre aceasta, răspunsul clubului urmând să fie 
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transmis persoanei vizate în 30 de zile de la înaintarea cererii care cuprinde date suficiente pentru a 
putea identifica datele cu caracter personal pe care le deține clubul cu privire la persoana vizată. 

- dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor 
accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate, scopurile prelucrării și categoriile de 
destinatari; 

- dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, prin formularea unei cereri ”orice 
persoana vizata poate solicita să modificăm datele cu caracter personal pe care le deținem cu 
privire la acea persoană”. Recomandăm ca o astfel de cerere să ne fie înaintată imediat ce persoana 
vizată constată că datele sale cu caracter personal sunt incomplete sau inexacte; 

- dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, poate fi exercitat atunci 
când persoana vizată contestă exactitatea datelor, sau când consideră că prelucrarea este ilegală sau 
se opune ștergerii datelor; 

- dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR,  poate fi exercitat doar pentru 
cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul persoanei vizate sau un eventual contract și 
doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Asociația noastră nu desfășoară 
activități de natură a prelucra date cu caracter personal prin mijloace automatizate; 

- dreptul de a se opune prelucrării datelor în scop de marketing (”dreptul de opoziție”), 
prevăzut de art. 21 din GDPR, îl identificăm în acest capitol deoarece acesta este prevăzut în 
Regulament însă societatea noastră nu desfășoară activități de profilare sau de marketing direct; 

- dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (”dreptul de a fi uitat”), prevăzut de art. 
17 din GDPR, poate fi exercitat de către persoanele vizate în condițiile în care nu doresc ca datele 
cu caracter personal să mai fie prelucrate de către asociația noastră. Orice cerere de acest fel va fi 
soluționată favorabil de către asociația noastră numai în măsura în care nu s-ar încălca o obligație 
legală printr-o astfel de operațiune. 
 
 

Cap. VI – Măsuri și abateri disciplinare. Proceduri 
 

Art. 25 Activitatea membrilor ACS ”Liga de Est” Vaslui 
 
Sportivii, instructorii, antrenorii, membrii organelor de conducere a ACS ”Liga de Est” 

Vaslui, sau orice alți membri ai clubului trebuie să se comporte în spiritul cinstei, modestiei și 
corectitudinii exemplare.  

Persoanelor care practică Taekwon-do I.T.F. în ACS ”Liga de Est” Vaslui le este interzisă 
folosirea tehnicilor și procedeelor specifice în afara activității sportive și a legitimei apărări.  

 
Art. 26 Măsuri disciplinare 
 
Cazurile de indisciplină și abaterile de la Statutul și Regulamentele ACS ”Liga de Est” 

Vaslui, săvârșite de către sportivi, cadre tehnice, antrenori, membri, vor fi luate în discuție de către 
organele abilitate ale clubului (Comisia de Disciplină, Consiliul Director) și vor fi sancționate după 
caz, cu:  

a) avertisment (verbal, dar care va fi notificat într-un proces verbal al Comisiei de disciplină, 
sau în scris membrului clubului). 

b) amenzi stabilite, în funcție de gravitatea abaterii, de către Comisia de Disciplină (cu 
aprobarea Consiliul Director) sau a Consiliul Director.  
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c) suspendarea temporară sau definitivă a membrilor/practicanților de a lua parte la orice fel 
de acțiuni ale clubului sau ale federației la nivel național sau internațional (concursuri, 
stagii de pregătire a sportivilor, stagii de arbitraj, stagii pentru antrenori/instructori).  

d) ridicarea temporară sau definitivă a dreptului sportivului de participa la antrenamente, sau 
a instructorilor sau antrenorilor de a conduce procesul de instruire și antrenament în cadrul 
secțiilor. 

e) excluderea din cadrul clubului sau alte sancțiuni de care este nevoie și care vor fi hotărâte 
de către Consiliul Director.  

 
Art. 27 Abateri disciplinare grave 
 
Cea mai gravă abatere disciplinară o constituie folosirea clubului de către membrii săi în 

scopuri politice sau acte antisociale, în acest sens clubul fiind un organism apolitic, măsura direct 
aplicabilă fiind excluderea din cadrul clubului, fără respectarea principiului gradualității 
sancțiunilor. 

Deosebit de gravă este acțiunea de denigrare a clubului, a organelor de conducere, a 
personalului din conducerea clubului, a membrilor clubului, actelor de violență, tot ceea ce ar putea 
avea repercursiuni asupra clubului și membrilor acesteia, inclusiv destabilizarea clubului sau a 
funcționării normale a acestuia, fapte care se vor sancționa, conform dispozițiilor în prezentul 
regulament prin: amenzi, suspendare temporară sau definitivă, excludere sau radiere din cadrul 
clubului sau acțiunilor clubului, sancțiunea aplicată urmând să fie stabilită în funcție de gravitatea 
abaterii săvârșite.  

Sancțiunea de excludere din cadrul clubului se poate dispune doar de către Consiliului 
Director. 

 
Art. 28 Procedura de soluționare a sesizărilor și căile de atac 
 
Comisia de Disciplină, în urma sesizării actelor de indisciplină săvârșite de către membrii 

clubului, va lua legătura cu martorii incidentelor, cărora le va cere să completeze declarații prin care 
să se lămurească asupra cazului. După această etapă, Comisia de Disciplină se va întruni și va 
stabili sancțiunea ce trebuie aplicată și va înainta propunerea către Consiliul Director în vederea 
aprobării.  

Dispozițiile art. 7, aliniat 3 sunt de directă aplicare în momentul aprobării sancțiunii de către 
Consiliul Director. 
 Împotriva sancțiunilor disciplinare propuse de către Comisia de Disciplină și aprobate de 
către Consiliului Director se poate face contestație în maxim 30 de zile de la data la care a fost 
comunicată sancțiunea, contestația urmând a fi judecată de către Comisia de Apel.  
 Sancțiunea se comunică prin poștă, recomandat cu confirmare de primire, sau pe email-ul 
persoanei sancționate și se publică pe site-ul clubului. Acestea sunt metode alternative de 
comunicare, procedura fiind îndeplinită prin oricare formă utilizată dintre cele individualizate 
anterior. 
 La stabilirea sancțiunii se va ține seama de cauzele și gravitatea faptei, inclusiv de incidența 
abaterilor prevăzute la art. 27, împrejurările în care a fost săvârșită, gradul de vinovăție, dacă este la 
prima abatere sau nu, etc. 
 Contestația se depune la Comisia de Disciplină, iar aceasta o va trimite la Comisia de Apel, 
în termen de 30 zile de la primire.  
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Până la soluționarea contestației de către Comisia de Apel, sancțiunea rămâne valabilă, 
dispozițiile art. 7, aliniat 3 fiind de aplicare expresă. 
 

Cap. VII – Dispozițiile finale și componența comisiilor 
 

Art. 29 Dispoziții finale 
 
Vor fi respectate prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței 

cu ocazia competițiilor sportive și va fi desemnat un responsabil de ordine și siguranță, din cadrul 
clubului, care va coordona această activitate.  

Orice soluție, inconveniență sau omisiune a acestui Regulament se poate 
stabili/reglementa/introduce/propune/înlătura, în cadrul Adunărilor Generale sau, în caz de nevoie, 
în cadrul ședințelor de Consiliului Director.  

Toate dispozițiile prezentului regulament se aplică și situațiilor tranzitorii ce se pot ivi, 
inclusiv în ceea ce privește identificarea abaterilor disciplinare și aplicarea măsurilor disciplinare 
corespunzătoare. 

Prezentul regulament se aduce la cunoștința membrilor ACS „Liga de Est” Vaslui prin 
afișare pe site-ul clubului la adresa de internet https://www.taekwondo-vs.ro/regulamente/, fiind 
astfel disponibil spre consultare oricărei persoane interesate, și prin prezentarea acestuia la 
antrenamentele săptămânale timp de 10 zile de la afișarea acestuia pe site-ul clubului. 

Membrii care nu sunt de acord cu prevederile prezentului regulament au posibilitatea să 
solicite printr-o cerere scrisă retragerea din club în termen de 10 zile de la afișarea 
regulamentului pe site, la adresa de ligadeest@gmail.com, în caz contrar apreciindu-se faptul că 
au acceptat tacit prevederile acestuia. 
 

Art. 30 Componența comisiilor 
 

 Parte integrantă a prezentului regulament o reprezintă și componența comisiilor prevăzute 
mai sus, astfel: 

COLEGII ȘI COMISII CENTRALE 
al ACS ”Liga de Est” Vaslui 

 
1. Consiliului Director:  
 
Președinte   - Hondru Mihai – 6 dan 
Vicepreședinte - Șenchiu Marian – 2 gup 
Secretar   - Moraru Loredan 
Membri:   - Miron Marcel – 4 dan  

- Popa Nicolae Cristian – 4 dan  
- Zaharia Alin Doru – 4 dan 

 
2. Comisia centurilor negre:  
 
Director Comisie:  - Hondru Mihai – 6 dan 
Membri:   - membrii clubului, deținători ai centurilor negre  
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3. Comisia arbitrilor: 
 
Director Comisie:  - Popa Nicolae Cristian – 4 dan, arbitru internațional 
Membri:  - Hondru Mihai – 6 dan, arbitru internațional  

- Miron Marcel – 4 dan, arbitru internațional  
- Zaharia Alin Doru  – 4 dan, arbitru internațional  
- Hondru Mircea – 3 dan, arbitru național 

 
4. Comisia Tehnică:  
 
Director Tehnic:  - Hondru Mihai – 6 dan  
Membri:  - Miron Marcel – 4 dan  

- Zaharia Alin Doru  – 4 dan  
- Popa Nicolae Cristian – 4 dan 
- Hondru Mircea – 3 dan 
 

5. Comisia de Evidență:  
 
Director Comisie:  - Popa Nicolae Cristian – 4 dan  
Membri:   - Hondru Mihai – 6 dan  

- Zaharia Alin Doru  – 4 dan  
 
6. Comisia de disciplină:  
 
Director Comisie - Miron Marcel – 4 dan  
Membri  - Zaharia Alin Doru  – 4 dan  

- Popa Nicolae Cristian – 4 dan 
 
7. Comisia de apel:  
 
Președinte Comisie:  - avocat Șenchiu Marian 
Membri:  - cei doi membri se propun de către președintele comisiei în condițiile art. 8 

din prezentul regulament. 
 
 
 

Președinte, 
ACS ”Liga de Est” Vaslui 

Hondru Mihai 
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Președinte, 

ACS ”Liga de Est” Vaslui 
Hondru Mihai 

  

Nr. Crt. Nume și prenume Semnătura de luare la cunoștință 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   


