COMTETUL NATIONAL PARALIMPIC

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE
Cuprinde:
1.Reguli pentru structurile sportive membre
2.Afilieri, dezafilieri, fuziuni
3.Norme de clasificare sportiva
4.Regulament participare la competitii interne si
internationale
5.Legitimari si transferari
6.Control doping
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CAPITOLUL

I

-

AFILIERI, SCHIMBĂRI DE NUME, FUZIUNI,
DEZAFILIERI, CLASIFICĂRI, COMPETIŢII, LOTURI

Art. 1 - AFILIEREA
1.1.Afilierea este actul prin care o persoană juridică cu activitate specifică în domeniul
sportului pentru persoane cu nevoi speciale, un club sportiv, o structură sportivă recunoscută de
Ministerul Tineretului şi Sportului prin înscrierea sa în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului
de Identitate Sportivă recunoaşte autoritatea Comitetului Naţional Paralimpic. Totodată prin acest
act, Comitetul Naţional Paralimpic oficializează existenţa respectivului membru, admiţându-l în
evidenţele sale şi conferindu-i dreptul de participare în competiţiile oficiale.
1.2.Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a deveni membru afiliat sunt următoarele :

Să fie constituit în conformitate cu prevederile Statutului CNP

Să respecte şi să recunoască Statutul, regulamentele şi regulile Comitetului Naţional
Paralimpic

Să achite taxa de afiliere cel mai tarziu la data transmiterii cererii de afiliere la
secretariatul CNP, precum si cotizatia anuală pentru anul in cursul caruia a fost admis, in
termen de 30 de zile de la data admiterii provizorii.
1.3.Documentele necesare afilierii sunt următoarele :

Cerere tip de afiliere (Model Anexa 1)

Copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă

Acte conform prevederilor art.7 din Statut in functie de tipul de persoana juridica

Copie după chitanţa/OP prin care se dovedeste plată a taxei de afiliere
1.4.Afilierea unui membru este aprobată cu titlu provizoriu de către Biroul Federal în prima
sa şedinţă de la data depunerii cererii de afiliere, iar afilierea definitivă este atributul Adunarii
Generale, care decide si in raport de indeplinirea conditiilor stipulate la art.8 pct.2 din Statut, la
propunerea Biroului Federal al CNP.
1.5. In termen de 30 zile de la admiterii ca membru provizoriu, structura sportiva trebuie sa
faca dovada achitarii cotizatiei anuale pentru anul in cursul caruia a fost admis. In caz de neplată în
acest termen, membrul respectiv este suspendat, ceea ce aduce după sine neparticiparea la
competiţiile naţionale. În momentul în care se face plata cotizaţiei membrul în cauză îşi reintră în
drepturi.
1.6.În urma afilierii definitive la Comitetul Naţional Paralimpic, structura sportiva va primi
un Certificat de afiliere (Model Anexa 2). Pentru afilierea provizorie CNP va elibera o Adeverinţă de
afiliere (Model Anexa 3)
1.7 În cazul respingerii cererii de afiliere de către Biroul Federal, se va înapoia
solicitantului dosarul cu acte, contravaloarea taxelor, precum şi motivul respingerii. Decizia de
respingere a cererii de afiliere poate fi atacata de partea interesata la instanta competenta, conform
procedurii stabilite la art.23-25 din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
1.8. Membrii afiliati cu statut definitiv au drepturile si obligatiile prevazute la art.10 si 11
din Statutul CNP. Obligatiile financiare reprezentate de taxele anuale pentru membrii si pentru
sportivii legitimati trebuie indeplinite pana cel mai tarziu la data de 1 aprilie a fiecarui an
calendaristic
Art. 2 - SCHIMBAREA DENUMIRII
2.1. Schimbarea denumirii unui membru afiliat poate avea loc, in baza hotararii organelor
sale de conducere luate conform statutului propriu, comunicate si inregistrate la instanta
competenta, precum si la Registrul Sportiv din cadrul MTS. Actele intocmite cu ocazia acestei
schimbari, Incheierea judecatoreasca definitiva si legalizata, Certificatul de inscriere a persoanei
juridice fara scop patrimonial modificat, se vor depune la secretariatul CNP in maxim 10 zile
calendaristice de la data ridicarii CIS-ului modificat corespunzator de la Registrul Sportiv.

2

2.3. Schimbarea denumirii atrage după sine înscrierea noii denumiri în carnetele de
legitimaţii ale sportivilor şi în fişele de evidenţă ale acestora.
2.4. Schimbarea denumirii unui membru afiliat in carnetele de legitimare devine
operaţională după achitarea taxei de schimbare a denumirii.
Art. 3 - FUZIUNEA
3.1. Membrii afiliaţi pot fuziona dacă îndeplinesc următoarele condiţii :

Sunt din aceeaşi localitate

Se supun legislaţiei în vigoare care presupune demersuri pentru obţinerea hotărârii
judecătoreşti şi a Certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor din cadrul
grefei judecătoreşti care a eliberat hotărârea judecătorească, precum şi a Certificatului de
Identitate Sportiva eliberat de Registrul sportiv al MTS

Au in prelabil un acord de principiu al Biroului Federal al CNP.
3.2. Propunerea de fuziune se înaintează Biroului federal însoţită de următoarele acte :

Procesele verbale ale adunarilor generale ale celor doua structuri sportive;

Tabelele nominale cu sportivii celor doi membri afiliaţi care urmează să facă parte
din noua structură sportivă generată de fuziune

Carnetele de legitimare ale sportivilor în cauză pentru efectuarea modificărilor
3.3.Actele intocmite cu ocazia fuziunii, Hotărârea judecătorească şi Certificatul de înscriere
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în copie legalizată), precum şi Certificatul de Identitate
Sportiva eliberat de Registrul Sportiv al MTS (în copie legalizată) se depun la CNP in termen de
maxim 10 zile calendaristice de la data ridicarii CIS-ului modificat corespunzator de la Registrul
Sportiv.
3.4.Odată ce s-a luat act de fuziune, noua structură sportivă rămâne afiliată, păstrând
drepturile structurii sportive cel mai bine clasată, în situaţia în care există un clasament .
3.5.În cazul în care există sportivi sancţionaţi înainte de producerea fuziunii, aceştia îşi
continuă sancţiunea până la terminare.
3.6.În situaţia în care una sau ambele structuri sportive supuse fuzionării se prezintă cu
obligaţii materiale neachitate, se achită aceste obligaţii şi apoi se primeşte acordul de principiu al
Biroului Federal.
3.7.Fuziunea se poate face pe întreg parcursul anului, cu efect asupra rezultatelor de la data
depunerii la CNP a Certificatului de Identitate Sportivă (în copie legalizată), a Hotărârii
Judecătoreşti cu noua denumire şi a Certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor de la grefa judecătoriei de unde s-a obţinut hotărârea judecătorească pentru noua
structură (în copii legalizate).
Art. 4 - DEZAFILIEREA
4.1. Calitatea de membru afiliat la Comitetul Naţional Paralimpic încetează prin :
 Retragere, pe baza de cerere semnata de reprezentantul legal si inaintata
secretariatului CNP
 Dizolvarea membrului afiliat
 Excludere pe motive disciplinare
 Revocare ca structură sportivă, respectiv radiere din Registrul sportiv al MTS
 Dizolvarea CNP
 Deces – în cazul persoanelor fizice
4.2. Solicitarea de incetare a calitatii de membru (retragere) sau actele care demonstreaza
dizolvarea si lichidarea persoanei juridice se depun la secretariatul CNP pentru a se lua la cunoştinţă
şi a opera modificările ce se impun pentru scoaterea din evidenţele sale, in termen de maxim 10 zile
calendaristice de la ramanerea definitiva a hotararii de dizolvare, urmand ca in acelasi termen sa fie
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depusa si dovada radierii din Registrul Persoanelor Juridice aflat la Judecatoria unde persoana
juridica a avut sediul social, respectiv hotararea judecatoreasca de lichidare.
4.3. Excluderea unui membru afiliat se aprobă de Adunarea Generală la propunerea Biroului
Federal, conform prevederilor statutare si ale Regulamentului Comisiei de Disciplina. Sportivii din
structura sportivă exclusă se pot transfera la o altă structură sportivă, prin exceptie, chiar si in afara
perioadei de transfer.
4.4. Revocarea recunoaşterii unei structuri sportive este un act administrativ prin care MTS
anulează recunoaşterea emisă anterior şi se aplică în următoarele situaţii :
 Scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor
moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale
 Structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a
constituit şi pe care l-a declarat
 Deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor constitutive
şi ale legii
 Alte cazuri, în condiţiile legii
4.5. Revocarea recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive operează de drept în cazul
dizolvării şi lichidării acesteia.
4.6. Actul administrativ de revocare a recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive se
comunică de către MTS instanţei judecătoreşti din circumscripţia în care îşi are sediul respectiva
structură sportivă, precum şi Ministerului Justiţiei, după caz.
4.7 Revocarea recunoasterii unei structuri sportive atrage dupa sine incetarea calitatii de
membru afiliat la CNP.
Art. 5 - CLASIFICAREA - NORME DE CLASIFICARE SPORTIVĂ
5.1. În baza regulamentelor internaţionale de clasificare sportivă care acţionează pentru
fiecare tip de dizabilitate şi pentru fiecare ramură de sport se va realiza clasificarea sportivă.
5.2. Clasificarea este realizată de specialişti în baza rezultatelor medicale, a diagnosticului
fiecăruia. În cazul în care nu se poate realiza clasificarea de către specialişti se pot folosi sportivi
sau alte persoane care au participat la competiţii internaţionale, au participat la procesul de
clasificare sportivă şi împreună cu CNP şi regulamentul internaţional la ramura de sport respectivă
aplică procedurile de clasificare.
5.3. În conformitate cu Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului nr 117 / 19.04.2004 se
acordă următoarele titluri la propunerea federaţiei naţionale, respectiv a CNP :
 Maestru Emerit al Sportului se acordă sportivilor cu nevoi speciale care au participat la
competiţii naţionale şi internaţionale oficiale de seniori şi au realizat unul din următoarele
rezultate :
1.
Pentru sporturile individuale :

Medalie la Jocurile Paralimpice

Medalie la campionate mondiale

Medalie de aur la campionatul european

2 medalii – argint şi / sau bronz la campionatele europene

Record paralimpic, mondial sau european omologat de forul internaţional de
profil
2.
Pentru ramurile de sport colective, de echipă :

Locul I – VI la Jocurile Paralimpice

Locul I – IV la campionatul mondial

Locul I – III la campionatul european
 Antrenor Emerit se acordă de Ministerului Tineretului şi Sportului antrenorilor care au
selecţionat, pregătit şi promovat în loturile reprezentative sau au pregătit direct în cadrul acestor
loturi sportivi care au obţinut următoarele rezultate :
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1. La sporturile individuale :

Medalie la Jocurile Paralimpice

Medalie la campionatele mondiale de seniori

Medalie de aur la campionatul european de seniori

2 medalii – argint şi / sau bronz - la campionatul european de seniori

Două sau mai multe medalii la campionatele mondial sau european de tineret
sau juniori.

Record paralimpic, mondial sau european de seniori omologat de forul
internaţional de profil
2. La sporturile colective, de echipă :

Locul I – VI la Jocurile Paralimpice

Locul I – IV la campionatele mondiale de seniori

Locul I – III la campionatele europene de seniori

Două sau mai multe locuri I – III la campionatele mondial sau european de
tineret sau juniori

Prin excepţie, titlul de Antrenor Emerit poate fi acordat după pensionare
antrenorilor care au desfăşurat o îndelungată activitate practică, teoretico – metodică
sau ştiinţifică, având o contribuţie importantă la promovarea pe plan naţional a
ramurii de sport care l-a consacrat.
Titlurile de Maestru Emerit al Sportului sau Antrenor Emerit se pot retrage din oficiu sau
la propunerea argumentată a CNP, în cazul în care persoanele care deţin se află în una din
următoarele situaţii :

Au fost sancţionate cu excluderea din viaţa sportivă

Au săvârşit cu vinovăţie abateri grave de la normele de etică sportivă sau
fapte antisociale.
Art. 6 – COMPETIŢII - REGULAMENT DE ORGANIZARE
6.1. Competiţiile oficiale de sport pentru persoane cu dizabilităţi sunt cele stabilite prin
calendarul competiţional intern şi internaţional şi care se desfăşoară în conformitate cu regulamentul
fiecărei competiţii în vigoare.
6.2. În conformitate cu Statutul CNP şi normele emise de Ministerul Tineretului şi Sportului,
dreptul de a organiza campionate naţionale pentru persoane cu dizabilităţi îl au: Comitetul Naţional
Paralimpic si Federatiile sportive nationale care au in obiectul de activitate sportul pentru persoane
cu dizabilitati si au infiintat in cadrul lor un departament special sau au semnat cu CNP in protocol
de colaborare. Prin excepţie, Asociaţia Nevăzătorilor din Romania poate organiza competiţii
sportive cu titlul de “campionat naţional”
6.3. Orice altă competiţie organizată de un membru afiliat sau nu al CNP nu va putea purta
denumirea de “campionat naţional”. Încălcarea acestor prevederi se va sancţiona conform regulilor
stabilite in Regulamentul Comisiei de Disciplina
6.4. Participarea structurilor sportive afiliate la CNP si /sau a sportivilor acestora la
competiţii internaţionale în calitate de reprezentanţi ai României, chiar dacă se efectuează din surse
financiare proprii, se poate realiza numai cu avizul CNP. Neluarea în considerare a acestei prevederi
presupune încălcarea Legii nr.69 / 2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, a Hotararii Guvernului
nr. 884 / 2001 – Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului
nr 69 / 2000 şi se sancţionează în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Disciplina, astfel:
 Neluarea în consideraţie a rezultatelor obţinute şi ca urmare nerecunoaşterea eventualelor
medalii.
 Pentru abateri repetate :
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 Pentru structuri sportive – ridicarea dreptului de a participa sau organiza acţiuni
internaţionale timp de un an
 Pentru sportivi – suspendarea pe timp de un an de la activitatea competiţională
internă şi internaţională
6.5.În vederea obţinerii avizului de participare la competiţii internaţionale solicitantul va
depune la secretariatul CNP o cerere tip (Model Anexa 4) însoţită de un dosar care va cuprinde, în
mod obligatoriu următoarele documente:
a) Invitaţia, tabelul nominal cu sportivii şi tehnicienii care urmează să participe şi obiectivele
propuse pentru turneul respectiv unde se menţionează şi obiectivele deplasării
b) Dovada existenţei vizei medicale valabile pentru fiecare dintre sportivi (copie după carnetele de
legitimări)
c) Copie după asigurarea medicală care să acopere perioada competiţiei, pentru fiecare sportiv în
parte
d) Declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al clubului (Model Anexa 5) privind
asumarea întregii responsabilităţi pentru eventualele incidente, abateri care pot apărea pe durata
deplasării (sosire, competiţie, plecare).
6.5.1 Transmiterea cererii de solicitare a avizului şi documentele aferente se poate face prin
fax, email, poştă.
6.5.2 În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării CNP va analiza şi va
emite un răspuns motivat.
6.6. Pentru sportivii care părăsesc temporar sau definitiv ţara şi doresc a participa la
competiţii o pot face în următoarele condiţii :
 Pentru a reprezenta România, cu respectarea prevederilor legate de orice sportiv legitimat la un
club sportiv din ţară
 Pentru a reprezenta un club sportiv din altă ţară sau o altă ţară, prin transfer, în condiţiile
prevăzute de Regulile privitoare la Transferări
6.7. În vederea participării la o competiţie internaţională oficială – campionat european,
campionat mondial, Jocuri Paralimpice, CNP are obligaţia, de a solicita autorizare din partea
Ministerului Tineretului şi Sportului, conform prevederilor din Legea nr. 69 / 2000 şi HG nr. 884 /
2001 , precum si altor acte cu caracter intern emise de MTS. Documentele necesare se depun la
Registratura MTS cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea datei stabilite pentru deplasarea
delegatiei si sunt urmatoarele:
6.7.1.Hotararea organului de conducere al CNP pentru aprobarea actiunii, copie conforma cu
originalul, din care sa rezulte in mod obligatoriu:
 Competitia la care se va participa, cu precizarea categoriei/nivelului de varsta si a
sexului;
 Tara, orasul in care se organizeaza si perioada de desfasurare
 Criterii care au stat la baza stabilirii loturilor participante, probele de concurs si
sistemele de calificare
 Categoriile si valoarea cheltuielilor finantate din sumele prevazute in contractul de
finantare care se incheie cu MTS
 Categoriile si valoarea cheltuielilor fefectuate din venituri proprii, sponsorizari, alte
surse
 Obiectivele de performanţă propuse
 Componenţa nominală şi calitatea oficială a fiecărui membru în delegaţie
6.7.2. Invitatia de participare din partea organizatorilor
6.7.3.Regulamentul Competitiei
6.7.4.Alte termene si acte necesare se vor respecta si depune conform normelor emise si
actualizate de catre MTS.

6

6.8. Pentru participarea la competiţii internaţionale oficiale ale nevăzătorilor, Asociaţia
Naţională a Nevăzătorilor este obligata a înainta la CNP, cu cel puţin 25 zile înaintea plecării
delegaţiei, cerere scrisă de solicitare a autorizării deplasării de către MTS, care va cuprinde datele
menţionate mai sus. La rândul său CNP va înainta la MTS cererea respectivă.
6.9. În cazul în care CNP nu primeşte cererea scrisă cu datele menţionate mai sus şi nu va fi
în măsură să solicite autorizarea MTS de participare la acţiune, iar delegaţia va efectua deplasarea la
acţiunea respectivă, consecinţele vor fi următoarele :
 Rezultatele nu vor fi recunoscute
 Premiile care ar urma să fie acordate de MTS în urma medaliilor şi locurilor obţinute de
sportivii participanţi nu se vor acorda
 Se vor aplica prevederile punctului 6.4. de la Art.6 din prezentul Regulament de Ordine
Interioară
6.10. La toate competiţiile organizate de CNP, membrii săi afiliaţi si sportivii legitimati au
obligaţia sa respecte dispozitiile Legii nr. 4/ 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, in asa fel incat acestea să se desfăşoare în deplină
siguranţă şi ordine pentru evitarea oricăror manifestări de violenţă atât între spectatori cât şi între
sportivi sau între sportivi şi spectatori. La prima manifestare de violenţă venită din partea oricui,
organizatorii sunt obligaţi să ia măsuri de stopare şi evacuare a celui / celor care au produs-o. În
funcţie de gravitatea evenimentului Biroul Federal si Comisia de Disciplina, la propunerea scrisă a
responsabilului de siguranţă şi ordine vor lua măsurile care se impun in sfera lor de competenta,
începând cu avertizarea organizatorului şi până la suspendarea terenului / sălii, asociaţiei / clubului,
sportivului/oficialului în cauză.
Art. 7 - LOTURI
7.1. Prin “lot naţional” se înţelege grupul celor mai buni sportivi cu dizabilităţi care sunt
selecţionaţi într-o echipă reprezentativă a ţării.
7.2. Lotul naţional se stabileşte anual şi este în funcţie de obiectivul ce urmează a fi realizat,
posibilităţile financiare şi rezultatele obţinute la campionatul naţional la ramura de sport respectivă.
Sportivii din lotul naţional ca şi cei din lotul paralimpic au prioritate sub toate aspectele (pregătire,
echipament, acces la locurile de pregătire etc) în cadrul structurilor sportive din care fac parte.
7.3. Lotul paralimpic este lotul naţional care se stabileşte la începutul ciclului paralimpic la
propunerea Biroului Federal şi, în general, numărul sportivilor cuprinşi în acest lot este mai mare
decât cerinţele şi posibilităţile material-financiare ale participării la Jocurile Paralimpice.
7.4. Alcătuirea unui lot paralimpic este condiţionată tot de rezultatele obţinute la
campionatul naţional la ramura respectivă în fiecare an până în anul organizării Jocurilor
Paralimpice, inclusiv. În acest sens, se înţelege că un sportiv poate intra sau ieşi din lotul paralimpic
în funcţie de rezultatele obţinute în fiecare an.
7.5. Lotul naţional ca şi lotul paralimpic se constituie numai dacă se are în vedere
participarea la o competiţie internaţională oficială la ramura de sport respectivă (campionat
european, mondial, Jocuri Paralimpice).
7.6. Dacă în lotul naţional sau paralimpic există doi sportivi cu rezultate egale sau apropiate
se poate organiza un concurs de selecţie pentru titularizarea în delegaţia care va efectua deplasarea
la concursul oficial.
7.7. Componenţa numerică şi nominală a loturilor de sportivi şi tehnicieni care participă la
Campionate Europene, Campionate Mondiale şi Paralimpiade se propune de către directorul tehnic
şi se aprobă de Biroul Federal.
7.8. Dacă este necesară prezenţa medicului la lot, acesta va fi propus de comisia medicală
(dacă există constituită) în urma consultării cu secretarul general, directorul tehnic(sportiv) şi
aprobat de Biroul Federal. Dacă nu există comisie medicală propunerea este făcută de Biroul
Executiv.
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7.9. Pentru sportivii nominalizaţi în loturile naţionale şi paralimpice în vederea acţiunilor de
obiectiv ale CNP se întocmesc planuri anuale individuale de pregătire, care vor fi analizate şi
avizate de acesta (director tehnic, secretar general).
CAPITOLUL II- LEGITIMĂRI, TRANSFERĂRI
Art. 8 - LEGITIMAREA
8.1. Legitimarea este un act administrativ prin care un sportiv îşi exprimă adeziunea la o
structură sportivă şi la federaţia naţională. Carnetul de legitimare reprezintă actul de identitate
sportivă cu care sportivul respectiv se prezintă la un campionat naţional şi are dreptul de a concura.
8.2. Carnetul de legitimare este prezentat in model unic aprobat de catre CNP si utilizat de
toate structurile sportive afiliate. Acesta conferă sportivului dreptul de a reprezenta culorile clubului
sportiv din care face parte si ale ţării în competiţiile internaţionale oficiale, la care se deplaseaza ca
si component al lotului national.
8.3. Un sportiv poate fi legitimat dacă una din condiţiile de mai jos au fost îndeplinite :
 Nu a fost legitimat niciodată la un club sportiv sau asociaţie sportivă din România sau
altă ţară
 A fost transferat conform Regulamentului de transferări de la o structură sportivă la alta
– cu aprobarea CNP
8.4. Legitimarea unui sportiv se face pe baza următoarelor documente :

Cerere tip de legitimare, completată şi semnată de sportiv, precum şi de
reprezentantul structurii sportive pentru care se legitimează, parafată cu ştampila structurii
sportive respective (Model Anexa 6)

Două fotografii tip legitimaţie color

Copie xerox după buletinul de identitate

Copie xerox după certificatul medical de diagnosticare din care să reiasă dizabilitatea

Adeverinţă medicală din care să reiasă de la medicul de familie că este apt să practice
sport

Chitanţă de plată a taxei de legitimare
8.5. Sunt asimilaţi ca sportivi noi (nelegitimaţi) şi îşi pot solicita legitimarea la orice
structură sportivă din ţară :

Orice persoană cu nevoi speciale care îşi exprimă dorinţa de a practica un sport de
performanţă şi asociaţia / clubul sportiv din care face parte este de acord semnându-se în
acest sens un contract între asociaţie/club şi sportiv.

Sportivi care au fost legitimaţi la o structură sportivă care a fost desfiinţată / radiată

Sportivi care timp de 1 an nu au participat la competiţiile oficiale
interne/internationale din calendarul CNP, respectiv la campionatele naţionale pe tip de
dizabilitate, ca urmare a intervenirii situatiei prevazute la art.9.7
8.6. Legitimarea se poate realiza pe tot parcursul anului competiţional, adică de la 1 ianuarie
la 31 decembrie a aceluiaşi an.
8.7. În termen de 10 zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare legitimării,
CNP este obligat să elibereze clubului sportiv carnetul de legitimare al sportivului solicitant.
Art. 9 - TRANSFERAREA - REGULAMENT DE TRANSFERARE
9.1. Transferarea este acţiunea prin care un sportiv solicita si îşi exprimă acordul de a
aparţine unei alte structuri sportive decât cea în care a activat până în momentul cererii respective.
9.2. Transferarea sportivilor de la o structură sportivă la alta se efectuează numai de către
Comitetul Naţional Paralimpic, singurul organ abilitat să facă această acţiune o singură dată pe an,
în perioada de transferări.
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9.3. Perioada de transferare a sportivilor de la o structură sportivă la alta este 15 octombrie
– 15 noiembrie a fiecărui an, perioadă în care transferul se poate realiza cu plata taxei de transfer
aprobate de adunarea generala. În celelalte perioade ale anului transferarea unui sportiv poate avea
loc cu titlu de exceptie numai pentru sportivii care fac parte din structuri sportive care au fost
excluse din randul membrilor (disciplinar, dizolvate sau care nu mai au in obiectul de activitate
sportul pentru persoane cu dizabilitati) sau care si-au schimbat domiciliul in alta localitate din
diverse motive.
9.4. Un sportiv de performanta poate incheia cu o structura sportiva un contract de activitate
sportiva, potrivit prevederilor OUG nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.69/2000.
9.5. Transferarea sportivilor de la o structură sportivă la alta se face pe baza reglementarilor
din prezentul capitol, dupa cum urmeaza:
 Asigurarea unei stabilităţi şi continuităţi în activitatea sportivilor la care sunt
legitimaţi, în vederea consolidării şi dezvoltării acestora
 Stimularea interesului tuturor factorilor interesaţi în acest domeniu de activitate, în
asigurarea celor mai bune condiţii de pregătire a sportivilor şi de integrare a acestora în
viaţa comunităţii
 Instaurarea unor raporturi echitabile între unităţile sportive, între acestea şi sportivi
9.6. Documentele necesare pentru aprobarea unui transfer sunt următoarele :
 Cerere tip de transfer (Model Anexa 7) semnată de sportiv, avizată şi parafată de
unitatea sportivă la care se solicită transferul
 Acordul tip de transfer (Model Anexa 8) al unităţii sportive de la care pleacă
sportivul, semnat şi parafat
 Dovadă scrisă din care rezultă noua situaţie în care se află sportivul (proces verbal de
desfiinţare / dezafiliere/schimbare domiciliu )
 Carnetul de legitimare
 Chitanţa de plată a taxei de transfer
9.7. Transferul unui sportiv este aprobat de catre Biroul Federal al CNP numai daca structura
sportiva de la care pleaca sportivul a avizat favorabil acordul de transfer. In cazul refuzului de
transfer, sportivul va fi declarat suspendat un an de zile din activitatea competitionala interna si
internationala, termenul suspendarii incepand sa curga de la data la care s-a inregistrat la
secretariatul CNP cererea de transfer impreuna cu documentele prevazute la art.9.6.
CAPITOLUL III - CONTROLUL DOPING
Art. 10 - Folosirea în activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilitati a substanţelor şi
tehnicilor interzise de reglementările Codului Mondial Anti-Doping, Comitetului Internaţional
Paralimpic, federaţiilor internaţionale pe tip de dizabilitate, Comitetului Olimpic si Sportiv Român,
Comitetului Naţional Paralimpic, Ministerului Tineretului si Sportului, constituie o abatere de cea
mai mare gravitate şi se sancţionează în consecinţă.
În întreaga lor activitate, membrii Comitetului Naţional Paralimpic au datoria a face
cunoscute în rândul sportivilor săi pericolul şi consecinţele pe care îl prezintă pentru sănătatea fizică
şi integritatea morală utilizarea substanţelor şi tehnicilor dopante.
Este de datoria tuturor factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea mişcării sportive din
ţara noastră să ia atitudine şi măsuri care să conducă la eradicarea acestui flagel din activitatea
sportivă a persoanelor cu dizabilitati.
Pentru prevenirea dopajului, Comitetul Naţional Paralimpic poate dispune efectuarea unor
controale doping în timpul concursurilor, perioadelor de pregătire şi în afara acestora, cu precădere
la sportivii cuprinşi în loturile naţionale şi paralimpice.
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Prezentarea la staţia de recoltare a probelor se face la data înscrisă pe formularul de
înştiinţare oficială a sportivului de a se prezenta la control. Neprezentarea acestuia la data solicitată
atrage după sine sancţiuni ca şi în cazul unui rezultat pozitiv, conform regulamentelor internaţionale.
La prezentarea la staţia de control pot participa : sportivul acompaniat de un însoţitor
(antrenor sau cadru medical), delegaţii oficiali ai Comisiei Naţionale Anti-Doping, delegatul CNP.
Recoltarea probelor se face cu respectarea prevederilor din normele tehnice privind
organizarea controlului doping.
Sancţiunile ce se aplică în cazul folosirii substanţelor şi tehnicilor interzise de dopaj sunt
cele prevăzute în Statut, in Regulamentul Comisiei de Disciplina, precum si in legislatia specifica
(Conventia impotriva dopajului adoptata in cadrul Consiliului Europei la Strasbourg la 16 noiembrie
1989, ratificata prin Legea nr.171/1998, Conventia internationala impotriva dopajului in sport
adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si
Cultura la Paris la 19 octombrie 2005, aprobata prin Legea nr.367/2006, Codul Mondial AntiDoping, Legea nr.227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport-republicata).
Respectarea reglementărilor antidoping nu îi împiedică pe sportivi să utilizeze
medicamentaţia de care au nevoie. Este de datoria fiecărui sportiv să se asigure că nici o substanţă
interzisă de regulamentele mai sus menţionate nu pătrunde în ţesuturile sau fluidele sale, el fiind
direct răspunzător de aceasta.
Prezentul Regulament si anexele 1-8 au fost aprobate in sedinta Biroului Federal al
Comitetului National Paralimpic din data de 28.06.2017.
Prezentul Regulament de Organizare si Functionare precum si anexele 1-8 au fost
aprobate in sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 16.03.2018.
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Model-Anexa 1
CERERE AFILIERE
Antet
Nr.______din _________________

Către,
COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
Clubul Spotiv/Asociatia Judeteana _______________________________________cu sediul
in
localitatea_______________judetul/sector_______________,
Str.______________________nr._____, bl.____, sc.____, ap._____, avand CIF______________,
numar de identificare in Registrul Sportiv ____/____/_____/__________ si posesor la Certificatului
de Identitate Sportiva nr.____________din_______________, telefon_______________,
fax_________________, email______________________________, reprezentat legal de
____________________________in calitate de presedinte/director;
Prin prezenta va solicitam sa aprobati afilierea clubului/asociatiei la Comitetul Naţional
Paralimpic, sportivii nostri fiind inregistrati cu urmatoarele categorii de dizabilitati:
________________________________________________________________________________
___
Culorile clubului/asociaţiei sunt : _______________________
Pregătirea sportivilor noştri este asigurată de următorii antrenori/profesori/ instructori
(salariaţi) voluntari ______________________________

Anexat la prezenta depunem urmatoarele inscrisuri:
A) în cazul persoanelor juridice (cluburi sportive private/asociatii judetene pe ramura de sport)
a) actul constituirii şi statutul, autentificate/copie legalizata
b) copie de pe hotărîrea judecătorească definitivă de acordare a personalităţii juridice, de pe incheierea prin
care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
c) copie legalizata de pe Certificatul de Identitate Sportiva (CIS)
d) copie legalizata de pe Certificatul de inscriere in Registrul Persoanelor Juridice aflat la grefa judecatoriei
in care isi are sediul
e) dovada sediului - copie simpla
f) dovada patrimoniului - copie simpla
g) dovada inregistrarii fiscale- copie simpla de pe certificatul de identificare fiscala
h) tabel cu ramurile de sport (dacă nu este prevăzut în statut) şi numărul de sportivi practicanţi/sexe
B) in cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public
a) actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale in baza caruia functioneaza;
b) actul de dispozitie care stabileste pe langa activitatea de invatamant si activitati de selectie, pregatire si
participare la sistemul competitional national;
d) copie legalizata de pe Certificatul de Identitate Sportiva (CIS)
e) dovada sediului - copie simpla
f) dovada patrimoniului - copie simpla

PREŞEDINTE/DIRECTOR
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Model-Anexa 2
CERTIFICAT AFILIERE DEFINITIVA

COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC

C E RT I FI CAT
privind
RECUNOAŞTEREA AFILIERII STRUCTURILOR SPORTIVE
_______________________________________

Avand in vedere prevederile art.8 din Statutul Comitetului National Paralimpic,
urmare a cererii de afiliere depuse la secretariatul CNP, inregistrata cu nr._______din
___________________ si aprobata cu titlu provizoriu in sedinta Biroului federal din
data de __________________,
atestam prin prezentul certificat că in Adunarea Generala din data de
____________ structura dumneavoastră sportivă a fost declarata afiliata cu titlu
defintiv si luată în evidenţele Comitetului Naţional Paralimpic la rubrica membrii
afiliati definitiv.

PREŞEDINTE,

SECRETAR GENERAL,

Salvia Marion WOOD LAMONT

Florin MILCIU
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Model Anexa 3
ADEVERINTA AFILIERE PROVIZORIE

COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC

ADEVERINŢĂ
privind
AFILIEREA PROVIZORIE A STRUCTURILOR SPORTIVE
Avand in vedere prevederile art.8 din Statutul Comitetului National Paralimpic,
urmare a cererii de afiliere depuse la secretariatul CNP, inregistrata cu nr._______din
___________________
adeverim

prin

prezenta

_______________________________________

ca

structura

posesoare

a

sportiva:

Certificatului

de

Identitate Sportiva nr.__________din ____________________ a fost aprobata cu titlu
provizoriu in sedinta Biroului Federal din data de __________________ si luată în
evidenţele Comitetului Naţional Paralimpic la rubrica membrii afiliati cu titlu
provizoriu.

PREŞEDINTE,

SECRETAR GENERAL,

Salvia Marion WOOD LAMONT

Florin MILCIU
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Model-Anexa 4
CERERE PARTICIPARE COMPETITIE

ANTET
Nr. ............/....................

Catre,
COMITETUL NATIONAL PARALIMPIC

Structura

sportiva_________________________________________

cu

sediul

in_____________________________________________________,reprezentata

prin

director/presedinte_______________________________, in calitate de membru afiliat la
Comitetul National Paralimpic ;
prin

prezenta

va

solicitam

sa

avizati

favorabil

participarea

la

Competitia/Turneul_____________________ce se va desfasura in perioada____ _______in
(localitatea si tara)______________________
In conformitate cu Regulamentul privind activitatea structurilor sportive membre,
atasam la prezenta cerere urmatoarele acte doveditoare:
a)Invitaţia, tabelul nominal cu sportivii şi tehnicienii care urmează să participe şi obiectivele
propuse pentru turneul/competitia_______________________
b) Dovada existenţei vizei medicale valabile pentru fiecare dintre sportivi (copie după
carnetele de legitimări)
c) Dovada existentei asigurarii medicale care va acoperi perioada competiţiei, pentru fiecare
sportiv în parte-copie
d) Declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al clubului privind asumarea
întregii responsabilităţi pentru eventualele incidente, abateri care pot apărea pe durata
deplasării (sosire, competiţie, plecare).
Presedinte/Director
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Model-Anexa 5
DECLARATIE REPREZENTANT CLUB

D E C LA R AT I E

Subsemnatul_________________________________, CNP_______________,
cetatean roman, domiciliat in localitatea______________judet/sector____________,
str.______________________________nr._____, bl.____sc._____ et._____ap.____,
In

calitate

de

reprezentant

legal

(presedinte/director)

al

C.S._________________________________________, cod fiscal_____________,cu sediul
in localitatea__________________judetul/sectorul______________
prin prezenta declar pe propria raspundere ca imi asum întreaga responsabilitate

pentru eventualele incidente, abateri savarsite de componentii echipei care face
deplasarea la _____________________________, precum si pentru orice alte
evenimente care pot apărea pe durata deplasării (de la plecare, in timpul competitiei si
pana la inapoierea in tara) si care au fost provocate de catre membrii echipei
participante la competitia sportiva.
Presedinte/Director
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Model-Anexa 6
CERERE DE LEGITIMARE

Către,
COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC

Subsemnatul(a) _______________________________________născut(ă) în
anul

________luna

_______ziua

______________________judeţul

____în

localitatea

________________fiul(fiica)

lui

__________________________şi al(a) lui ___________________________, CNP
______________________;
Va

rog

sa

aprobati

legitimarea

_________________________________

cu

mea

pentru
sediul

Clubul
in

Sportiv
localitatea

__________________, Str.______________________, nr.____, bl.____, sc______,
ap._____, sector/judet___________
Data,
_______________________

Semnatura,
_______________

Certific că sportivul (sportiva) este
Apt(ă) pentru practicarea sportului
___________________________
(semnătura şi parafa medicului)
PREŞEDINTE,
__________________________
(semnătura preşedintelui Clubului Sportiv)
*NOTĂ:
Cererea trebuie însoţită de o copie actului de identitate / certificat de naştere şi o copie după
certificatul de atestare a tipului si gradului de handicap.
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Model-Anexa 7
CERERE DE TRANSFER

Catre,
COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
CERERE DE TRANSFER
Subsemnatul(a) _________________________________________________născut(ă) în
______________________judeţul ___________________ziua ______luna ____________anul
______________legitimat(ă) la Clubul Sportiv ___________________________________cu sediul in localitatea
_________________judeţul
__________________,
avand
carnetul
de
legitimare
nr

___________________eliberat de ____________________la data de _____________________;
Vă
rog
să-mi
aprobaţi
transferarea
la
Clubul
Sportiv
_________________________________
cu
sediul
in
localitatea
__________________judeţul____________, pentru următoarele motive :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anexez la prezenta următoarele documente :
1 Carnetul de Legitimare nr: _________________________
2 Formularul de Acord de transfer avizat favorabil/neavizat de structura sportivă la care am
fost legitimat(ă), avand nr. de înregistrare _________din data de _______________
3 Alte acte conform Regulilor de transferare, art.9 din Regulamentul privind activitatea
structurilor sportive.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Declar ca răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere şi a actelor anexate acesteia,
pe care o semnez.
Data _____________

Semnătura ________________________

Certificăm că cererea de transfer a fost semnată în faţa noastră astăzi, _______________.
Rugăm a aproba transferul pentru clubul nostru, conform prevederilor Art. 9 din Regulamentul
privind activitatea structurilor sportive.
Cererea este înregistrată la noi cu nr ____din data de _____________iar plata taxei de
transfer s-a realizat prin chitanţa nr _______/ din data ____________
PREŞEDINTE, DIRECTOR
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Model-Anexa 8
ACORD DE TRANSFER

ACORD DE TRANSFER
Nr_______din_____________

CLUBUL SPORTIV ………………............…………… cu sediul in …….
…….....….…...….

str.

……….....………………..…..

nr……,

judetul

……………………., reprezentat legal de …...........................................in calitate de
presedinte/director, membru afiliat la Comitetul National Paralimpic;
declara prin prezenta ca este de acord/nu este de acord cu transferul
sportivului(ei) …………… ………………………………., care a fost legitimat(a) la
noi cu legitimatia de sportiv nr………....eliberata la data de ………….. de catre CNP.
Transferul

avizat

favorabil

se

va

face

catre

CLUBUL

SPORTIV

……………………............
Sportivul(a) are / nu are nici un fel de obligatii fata de clubul
nostru......................... .....................................................................................................
............................
DIRECTOR/PRESEDINTE,
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