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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE 
 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 
 
 
 Prezentul regulament stabileşte principiile şi modul de desfăşurare a tuturor 
activităţilor organizate de Federaţia Română de Orientare şi cuprinde în principal 
problemele referitoare la atribuţiile şi sarcinile conducerii şi a organismelor tehnice ale 
federaţiei şi a celor teritoriale (Asociaţiilor judeţene de orientare şi a municipiului 
Bucureşti), regulamentul de transferări, norme de clasificare sportivă, recompense şi 
sancţiuni ce se aplică membrilor federaţiei în cazul nerespectării Statutului FRO şi a 
prezentului Regulament, reglementări referitoare la secţiile de orientare. 
 Ca toate disciplinele sportive, orientarea se desfăşoară după reguli bine stabilite 
având la bază Regulamentul Concursului  de Orientare al IOF, la cele 4 discipline: 
orientare în alergare, orientare -schi, orientare-mountain bike, orientare pentru persoane 
cu handicap. 
 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi la 
Federaţia Română de Orientare şi trebuie să fie aplicate în toate activităţile de orientare 
pe teritoriul României de toate structurile de orientare şi de membrii lor (sportivi, 
antrenori, arbitri, oficiali şi alţi membri). 
 Regulamentul este elaborat pe baza prevederilor Statutului şi regulamentelor IOF, 
a Statutului Federaţiei Române de Orientare, precum şi a Legii 69/2000, cu completările 
şi modificările ulterioare adaptat la necesităţile de instruire ale acestei discipline 
sportive, pentru a da un cadru organizatoric propriu şcolii româneşti de orientare. 
 
CAPITOLUL I 
 

DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ, SCOP, ATRIBUŢII 
 

Art. 1. Federaţia Română de Orientare, înfiinţată în 5 februarie 1990 este persoană 
juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi 
fără scop lucrativ. 
 În conformitate cu Legea 69/2000 şi O.G. nr. 26/2000, Federaţia Română de 
Orientare s-a reorganizat prin hotărârea Adunării Generale din 08.12.2001 şi a fost 
recunoscută juridic prin sentinţa Civilă nr. 1/PJ/2002, în şedinţa publică din 29.01.2002. 
Art. 2. M.T.S. a eliberat avizul de constituire şi autorizaţia de funcţionare a FRO cu nr. 
755 din 20.02.2002, recunoscând reorganizarea federaţiei prin Certificatul de Identitate 
Sportivă nr. 0001953/20.02.2002. 
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Art. 3. Federaţia Română de Orientare este federaţia sportivă naţională constituită prin 
asocierea cluburilor de orientare, a cluburilor sportive cu secţii de orientare, a 
asociaţiilor judeţene de orientare şi a Municipiului Bucureşti. 
Art. 4. Federaţia Română de Orientare este afiliată la Federaţia Internaţională de 
Orientare, respectând statutul şi regulamentele acesteia. 
Art. 5. Sediul federaţiei Române de Orientare este în Bucureşti, Str. Vasile Conta nr. 
16, sector 2. 
Art. 6. Durata de funcţionare a Federaţiei Române de Orientare este nedeterminată. 
Art. 7. Scopul Federaţiei Române de Orientare constă în organizarea, conducerea, 
dezvoltarea şi controlul activităţii de Orientare pe întreg teritoriul României, precum şi 
în pregătirea, organizarea, asigurarea şi participarea loturilor naţionale ale României la 
competiţiile internaţionale.  
 
CAPITOLUL II 
 

ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE CONDUCERII FEDERAŢIEI, 
 COLEGIILOR ŞI COMISIILOR  FRO 

 
  
 Organele federaţiei, secretarul general, cenzorul 
 
Art. 8. Federaţia Română de Orientare este structură sportivă  de specialitate de interes 
naţional care conduce, controlează, coordonează şi îndrumă organizarea şi desfăşurarea 
tuturor activităţilor de orientare din România. 
Art. 9. Activitatea Federaţiei Române de Orientare este deosebit de complexă, datorită 
specificului celor patru discipline, sistemului competiţional, regulamentelor 
concursurilor de orientare, asigurării bazei materiale, pregătirii şi participării la 
competiţiile de verificare şi de obiectiv ale loturilor naţionale. Pentru rezolvarea acestor 
activităţi, Federaţia Română de Orientare are în componenţa sa, persoane oficiale, 
Colegii şi Comisii, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat, fiind în 
subordinea Consiliului Director, iar în teritoriu pot funcţiona Asociaţiile Judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti. 

1. Adunarea Generală  este organul de conducere şi legislativ al Federaţiei 
Române de Orientare , care este constituită din membri afiliaţi cu drept de vot, iar 
întreaga activitate între Adunarea Generală, este condusă de Consiliul Director, 
care este ales de Adunarea Generală, o dată la patru ani. 

2. Consiliul Director  este organul de conducere executiv între adunările generale 
şi acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi respectarea de 
către toţi membrii federaţiei a documentelor aprobate.. Consiliul Director se 
compune din 9 membri, după cum urmează: preşedinte FRO, 2 vicepreşedinţi, 
secretarul general şi 5 membri. Atribuţiile Consiliului Director sunt prevăzute în 
art. 44 din Statutul FRO. 
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3. Colegiul Director este organul de administrare şi gestionare a activităţii FRO 
între şedinţele Consiliului Director. Colegiul Director este alcătuit din 
preşedintele federaţiei, secretarul general şi un membru desemnat de Consiliu. 
Atribuţiile Colegiului Director sunt precizate la art. 45 din Statutul FRO. 

4. Preşedintele este persoana oficială care conduce şi coordonează activitatea 
Federaţiei Române de Orientare, o reprezintă în faţa autorităţilor publice române, 
a organizaţiilor neguvernamentale, a comitetelor şi forurilor naţionale similare 
din alte ţări, Federaţiei Internaţionale de Orientare. Atribuţiile preşedintelui FRO 
sunt precizate la  la art. 46 din Statutul FRO. 

5. Vice-preşedinţii au în  responsabilitate disciplina orientare în alergare şi 
orientare –schi. Unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Consiliul Director, îl 
poate înlocui pe preşedinte, dacă acesta nu-şi mai poate exercita atribuţiile.. 

6. Secretarul general reprezintă persoana oficială tehnică, care conduce şi 
răspunde de întreaga activitate a personalului angajat al federaţiei, duce la 
îndeplinire hotărârile Consiliului Director şi asigură legătura permanentă cu 
conducerea Agenţiei Naţionale pentru Sport. 

7. Cenzorul este numit de Adunarea Generală. Cenzorul asigură controlul financiar 
intern al federaţiei şi se subordonează Adunării Generale. Mandatul cenzorului 
este de 4 ani. În realizarea competenţelor sale cenzorul întocmeşte rapoarte de 
activitate, pe care le prezintă Adunării Generale. Cenzorul îşi poate elabora un 
regulament intern de funcţionare. Cenzorul răspunde pentru activitatea sa în faţa 
Adunării Generale şi a organelor în drept, conform legislaţiei în vigoare. 
Atribuţiile cenzorului sunt precizate la 47 din Statutul FRO. 

 
Colegiile şi Comisiile FRO 
 
Colegiile şi Comisiile, sunt organe tehnice de specialitate, consultative, cu 
caracter voluntar, care îşi desfăşoară activitatea pe baza aprobărilor şi hotărârilor 
Consiliului Director.  
Conform Statutului FRO, Consiliul Director poate înfiinţa şi alte comisii pe care 
le consideră necesare pentru buna desfăşurare şi conducere a activităţii, 
stabilindu-le atribuţiile, modul de desfăşurare şi conducere a şedinţelor, precum şi 
luarea deciziilor pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul Director. 
Componenţa organului de conducere va fi validată de Consiliul Director la 
propunerea preşedinţilor Comisiilor şi Colegiilor. 
Şedinţele Colegiilor şi Comisiilor, sunt statutare dacă participă jumătate plus 
unul, din membri acestora, iar hotărârile sunt valabile dacă sunt luate cu jumătate 
plus unul din voturile membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi decide 
votul preşedintelui. Toate hotărârile se iau prin vot deschis (ridicarea mâinii). 

Colegiile şi Comisiile au un registru propriu, cu pagini numerotate, în care se     
consemnează toate procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă, având 
semnăturile membrilor prezenţi. Registrul reprezintă un document oficial al 
federaţiei. 
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Art. 10. Colegiile şi Comisiile sunt: 
a).Comisia de Orientare - Schi; 
b) Comisia de Orientare Mountain-Bike; 
c) Colegiul  Antrenorilor; 
d) Colegiul de Arbitri; 
e) Comisia de Competiţii, Hărţi; 
f) Comisia de Disciplină; 
g). Comisia Sportivilor de Elită; 
h). Comisia pentru Statutul Sportivilor; 
i). Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass - Media; 
j). Comisia Medicală şi Antidoping; 
k) Comisia de Apel; 
 Art. 11. Colegiul  Antrenorilor este organul tehnic al federaţiei, constituit din cadre 
de specialitate (antrenori, profesori de educaţie fizică şi sport, tehnicieni, etc.), care duc 
la îndeplinire hotărârile Consiliului Director, cu privire la organizarea procesului de 
selecţie şi pregătire a sportivilor, precum şi promovarea şi perfecţionarea profesională a 
antrenorilor. 
 
Art. 12. Colegiul Antrenorilor are drept scop: 
• să asigure desfăşurarea procesului de instruire în cele mai bune condiţii ale tuturor 

orientariştilor români, pe baza unei concepţii proprii (unice), de instruire la toate 
nivelurile de sportivi;  

• să contribuie în mod permanent la perfecţionarea pregătirii de specialitate; 
• să generalizeze experienţa pozitivă acumulată în procesul instruirii pe plan intern şi 

internaţional şi să o promoveze la nivelul structurilor sportive; 
• să asigure o disciplină şi comportare exemplară a antrenorilor de orientare, atât la 

antrenamente cât şi la competiţii; 
• preşedintele Colegiului  Antrenorilor coordonează întreaga activitate a colegiului, 

pune în practică propunerile şi hotărârile colegiului; 
Art. 13. Competenţe: 
• aprobă ca primă instanţă şi propune spre aprobare Consiliului Director, planurile 

anuale de pregătire pentru loturile naţionale, elaborate de colectivele de antrenori 
desemnate, ţinând seama de evoluţia şi progresul performanţelor realizate pe plan 
mondial; 

• stabileşte orientarea metodică a ramurii de sport – orientare – ciclu olimpic în raport 
cu categoriile de vârstă şi elaborează în acest scop materialele metodice necesare 
pentru îmbunătăţirea activităţii antrenorilor şi sportivilor; 

• propune, obiectivele de performanţă ce trebuie realizate de sportivi pe un ciclu 
olimpic, la Campionate Mondiale, Campionate Europene, Campionate Balcanice, 
Cupe Mondiale; 
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• iniţiază anual studii şi cercetări orientate spre rezolvarea problemelor majore ale 
pregătirii sportivilor, organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice, consfătuiri 
metodice, cursuri de pregătire şi perfecţionare a antrenorilor; 

• studiază literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutăţile pe plan mondial şi 
acţionează pentru valorificarea noilor cunoştiinţe teoretice şi practice şi aplicarea 
acestora în procesul de pregătire al sportivilor; 

•  ţine legătura cu Institutul Naţional de Cercetări pentru Problemele Sportului pentru 
valorificarea în practică a rezultatelor studiilor şi cercetării ştiinţifice; 

• analizează şi recomandă materialele metodice şi tehnice ce urmează a se tipări; 
• propune, spre aprobare, Consiliului Director, locul de desfăşurare şi durata 

cantonamentelor şi taberelor, antrenorii acestora, precum şi componenţa loturilor 
reprezentative; 

• îndrumă şi controlează procesul de instruire în secţiile de orientare, la loturile 
reprezentative, tabere ale juniorilor, prin delegare de către Consiliul Director; 

• propune norme şi criterii specifice selecţionării copiilor şi tinerilor pentru orientare, 
norme şi probe de control pentru juniori şi seniori; 

• face propuneri pentru recompensarea sau retrogradarea antrenorilor; 
• ţine evidenţa antrenorilor pe categorii de clasificare, a secţiilor de orientare unde 

sunt încadraţi, a sportivilor promovaţi în loturile naţionale de fiecare antrenor, 
precum şi a recompenselor sau sancţiunilor acordate; 

• colaborează cu celelalte comisii şi colegii ale federaţiei, la elaborarea, calendarului 
competiţional intern şi internaţional, a sistemului competiţional naţional, a 
regulamentelor de desfăşurare a competiţiilor oficiale, normelor de clasificare 
sportivă, planurilor de dezvoltare a orientării pe termen mediu şi lung; 

• activitatea Colegiului Antrenorilor se desfăşoară în baza Statutului F.R.O. şi se 
subordonează Consiliului Director; 

• Colegiul Antrenorilor îşi desfăşoară activitatea permanent, se întruneşte în şedinţe 
ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de trei ori pe an; 

• decontarea cheltuielilor de deplasare la şedinţele colegiului se face de către cluburi. 
Art. 14. Colegiul de Arbitri este organul tehnic al federaţiei, constituit din cadre 
competente, care asigură formarea, promovarea şi îndrumarea activităţii corpului de 
arbitri, în scopul aplicării şi îndeplinirii corecte a prevederilor Regulamentelor 
concursurilor de orientare. 
Art. 15. Colegiul de Arbitri are drept scop: 
• să contribuie la ridicarea permanentă a nivelului teoretic şi practic al arbitrilor, 

printr-o îndrumare profesională cât mai temeinică a corpului de arbitrii; 
• să asigure desfăşurarea în cele mai bune condiţii a competiţiilor de orientare din 

punct de vedere al activităţii arbitrilor; 
• să contribuie la asigurarea unui climat de fair play la toate competiţiile de 
orientare; 
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  Art.16. Competenţe:           
elaborează proiectul Regulamentului Arbitrilor, pe baza căruia îşi desfăşoară 
activitatea, după aprobarea acestuia de către Consiliul Director; 

• colaborează la elaborarea proiectelor, regulamentelor competiţiilor de orientare; 
• stabileşte şi supune aprobării Consiliului Director categoriile de clasificare a 

arbitrilor pe plan naţional şi propune candidaţii care îndeplinesc condiţiile de 
promovare în categorii superioare; 

• organizează ori de câte ori este nevoie, cursuri şi consfătuiri metodice şi de 
perfecţionare, întocmind pentru această tematică şi programele analitice; 

• ţine evidenţa arbitrilor pe categorii de clasificare şi urmăreşte formarea de noi 
arbitri; 

• confirmă controlorul naţional; 
• propune Consiliului Director, arbitrii cu o comportare etică şi socială deosebită, 

remarcaţi în competiţiile interne, să participe la examenele de formare ca arbitrii 
internaţionali organizate de IOF; 

• sesizează Comisia de  disciplină a federaţiei , asupra cazurilor de abateri disciplinare 
consemnate în raportul concursului întocmit de controlorul naţional al competiţiei, 
propunând sancţionarea celor vinovaţi, conform Statutului F.R.O. şi a prezentului 
regulament; 
 Art. 17. Comisia de Competiţii , Hărţi este organul tehnic de specialitate al 
federaţiei, constituit din persoane competente, care duce la îndeplinire hotărârile 
Consiliului Director, pentru buna organizare, desfăşurare a competiţiilor şi 
întocmirea hărţilor de orientare; 
Art. 18. Comisia are drept scop: 

• să elaboreze împreună cu Colegiul de  Antrenori, calendarul competiţional intern, 
internaţional şi precizările la sistemul competiţional pentru anul în curs; coordonarea 
şi controlul activităţii de ridicare, reambulare, cartografiere şi editare a hărţilor de 
orientare din Romania 

• să îndrume activitatea comisiilor de specialitate din cadrul Asociaţiilor Judeţene de 
orientare. 
Art. 19. Competenţe: 

• elaborează anual proiectul Calendarului competiţional intern şi internaţional în 
colaborare cu cluburile sportive, pe care îl supune aprobării Consiliului Director; 

• propune controlorul naţional care va fi confirmat de Colegiul de Arbitri; 
• propune omologarea rezultatelor competiţiilor; 
• judecă în primă instanţă orice contestaţie referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor în ţară; 
• propune, Consiliului Director spre aprobare, în fiecare an, cuantumul taxelor, vizelor 

şi licenţelor; 
• face propuneri Consiliului Director pentru acordarea categoriilor de clasificare 

sportivă; 
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• se preocupă permanent ca indicaţiile metodice necesare cartografierii şi editării 
hărţilor de orientare să fie în conformitate cu ultimile norme ale IOF; 

• se ocupă cu evidenţa tuturor hărţilor de orientare din România, le înregistrează, 
aprobă editarea acestora şi răspunde de calitatea tehnică a lor în concordanţă cu 
normele IOF; 

• propune Consiliului Director noi zone unde se pot ridica hărţi necesare federaţiei 
pentru campionate naţionale, competiţii internaţionale; 

• verifică calitatea hărţilor de orientare, ce se vor folosi la concursuri internaţionale şi 
campionate naţionale; 

• în colaborare cu Colegiul de Arbitri, organizează simpozioane, seminarii sau cursuri 
de cartare , elaborează materiale didactice necesare formării şi perfecţionării 
arbitrilor cartatori; 

• elaborează proiecte de acte normative şi financiare privind activitatea de ridicare , 
reambulare şi cartografiere a hărţilor de orientare; 
Art. 20. Comisia de Disciplină are drept scop: 

• să asigure o bună desfăşurare, sub aspect disciplinar a competiţiilor oficiale, să 
îndrume şi să controleze activitatea educaţională a sportivilor, în sprijinul ordinii şi 
disciplinei sportive; 

• să asigure o desfăşurare normală a activităţilor de orientare, în sprijinul prezentului 
regulament, printr-o atitudine disciplinată a sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor 
de loturi, faţă de adversari, arbitri şi spectatori; 

• să contribuie, prin măsurile şi sancţiunile pe care le adoptă, la diminuarea abaterilor 
de la disciplina şi etica sportivă; 

• analizarea şi sancţionarea ca primă instanţă a actelor de indisciplină săvârşite de 
membrii F.R.O.. 
Art. 21. Competenţe: 

• elaborează proiectul regulamentului disciplinar pe care îl supune aprobării 
Consiliului Director; 

• asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a actelor de indisciplină, 
în rândul membrilor federaţiei; 

• asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii educative la loturile naţionale, precum 
şi secţiile de orientare, la toate nivelurile; 

• soluţionează ca primă instanţă, situaţiile create în urma unor incidente, retragerii 
unor sportivi sau din competiţii, întreruperi ale competiţiilor din diverse motive; 

• judecă abaterile de la regulamentele federaţiei şi de la disciplina sportivă, săvârşite 
de sportivi, antrenori, oficialii echipelor precum şi arbitri; 

• analizează cererile sportivilor, antrenorilor, arbitrilor şi a cluburilor, pentru ridicarea 
sau reducerea sancţiunilor sportive; 

• ţine evidenţa sancţiunilor sportive aplicate, sportivilor, antrenorilor, arbitrilor şi 
oficialilor; 

• la judecarea diferitelor abateri – în funcţie de gravitatea faptelor sau la cererea 
cluburilor – pot participa la şedinţele comisiei atât membrii învinuiţi cât şi alte  
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persoane ( controlor naţional, juriul de concurs, delegatul federaţiei, alte persoane 
care pot da amănunte despre abaterea săvârşită ); 

La această activitate mai pot participa şi membrii Consiliului Director sau a altor 
comisii şi colegii, fără drept de vot, dacă elucidarea problemelor o impune; 
- hotărârile comisiei sunt puse în aplicare numai după epuizarea căilor de atac prevăzute 

în Regulamentul Disciplinar al FRO        --
recursurile la hotărârile Comisiei de Disciplină se fac în termen de 15 zile de la 
comunicarea scrisă a sancţiunilor, la Comisia de Apel. Hotărârile Comisiei de Apel 
sunt definitive. 

-  calea de atac asupra deciziilor pronunţate de Comisia de Apel se poate introduce în 
termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii definitive la Comisia Naţională de 
Disciplină Sportivă. 

Art. 22. Comisia de Orientare -Schi ( O-Schi) are drept scop coordonarea şi 
controlul activităţii sportive de performanţă în cadrul orientării pe schiuri; 

Art. 23. Competenţe: 
• elaborează proiectul regulamentului concursurilor de orientare pe schiuri în 

concordanţă cu Regulamentul IOF şi î-l supune aprobării Consiliului Director; 
• stabileşte liniile metodice necesare deşfăşurării şi dezvoltării O-Schi în România; 
• împreună cu comisia de hărţi se ocupă de ridicarea şi cartografierea hărţilor necesare 

pentru competiţiile de O-Schi; 
• elaborează proiectul Calendarului competiţional intern şi internaţional de O-Schi şi îl 

supune aprobării Consiliului Director; 
• în cooperare cu Colegiul de Arbitri şi Comisia de Competiţii, Hărţi, răspunde de 

organizarea şi buna desfăşurare a campionatelor naţionale de O-Schi; 
• în colaborare cu Colegiul  Antrenorilor propune spre aprobare Consiliului Director, 

sportivii loturilor naţionale de O-Schi; 
• răspunde de selecţionarea şi pregătirea loturilor naţionale de O-Schi, în vederea 

participării la competiţii internaţionale. 
Art. 24. Comisia de Orientare –Mountain - Bike (MTB-O),are drept scop 

coordonarea şi controlul activităţii sportive de performanţă în cadrul MTB-O; 
Art. 25.  Competenţe: 

• elaborează proiectul regulamentului concursurilor de MTB-O în concordanţă cu 
Regulamentul IOF şi îl supune aprobării Consiliului Director; 

• stabileşte liniile metodice necesare deşfăşurării şi dezvoltării MTB-O; 
• împreună cu comisia de hărţi se ocupă de ridicarea şi cartografierea hărţilor necesare 

pentru competiţiile de MTB-O; 
• elaborează proiectul Calendarului competiţional intern şi internaţional de MTB-O şi 

îl supune aprobării Consiliului Director; 
• în cooperare cu Colegiul de Arbitri şi Comisia de Competiţii, Hărţi, răspunde de 

organizarea şi buna desfăşurare a campionatelor naţionale de MTB-O; 
• în colaborare cu Colegiul Antrenorilor propune spre aprobare, Consiliului Director, 

sportivii lotului naţional de MTB-O; 
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• răspunde de selecţionarea şi pregătirea lotului naţional de MTB-O, în vederea 
participării la competiţii internaţionale. 

     Art. 26. Comisia pentru Statutul Sportivilor are drept scop evidenţa cluburilor 
sportive cu secţii de orientare afiliate la F.R.O., legitimarea şi transferurile sportivilor şi 
acordarea clasificărilor sportive. 
    Art. 27. Competenţe:               - 
- pune în aplicare dispoziţiile regulamentului de clasificare sportivă, la finele fiecărui 
an, pentru acordarea categoriilor de clasificare sportivă; 
• elaborează metodologia şi normele de afiliere, schimbare de nume etc, ale secţiei de 

orientare; 
• elaborează documentele de afiliere , legitimare, transferare , efectuând operaţiunile 

solicitate de cluburile sportive; 
• ţine evidenţa nominală a secţiilor care participă în competiţiile oficiale de orientare; 
• ţine evidenţa nominală şi numerică a sportivilor legitimaţi din fiecare secţie de 

orientare; 
• răspunde de exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în documentele  federaţiei, 

respectând regulamentele şi Statutul federaţiei; 
• constată problemele legate de legitimările şi transferările neregulamentare şi propune 

Consiliul Director anularea acestora; 
• supune spre aprobare Consiliului Director , cererile de afiliere ale secţiilor de la 

cluburile sportive; 
• eliberează legitimaţii pentru sportivii secţiilor afiliate ; 
• întocmeşte formulare pentru cererea de afiliere , legitimare, borderou, (tabel), cerere 

de transferare şi modele de legitimaţie; 
Art. 30. Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass-Media are drept scop 

informarea tehnicienilor şi sportivilor despre noutăţile pe plan mondial în domeniul 
orientării, contribuie la elaborarea strategiei şi a programelor pentru promovarea şi 
dezvoltarea orientării; 

Art. 31. Competenţe: 
- se documentează în privinţa noilor tendinţe, tehnici şi metode moderne susceptibile de 
a deveni în viitor aplicabile în diferite domenii ale orientării. 
• în urma sesizărilor primite, face propuneri pentru completări sau modificări la 

regulamentele concursurilor de orientare; 
• propune spre aprobare Consiliului Director completări la Statutul F.R.O. şi la 

regulamentele concursurilor de orientare, în concordanţă cu cele mai recente 
reglementări ale IOF; 

• prezintă Consiliului Director planuri pe termen lung şi mediu cu privire la măsurile 
necesare a fi intreprinse pentru dezvoltarea şi promovarea orientării; 

• participă activ la elaborarea strategiei F.R.O; 
• colaborează cu Colegiile şi Comisiile  F.R.O. privind elaborarea de tematici pentru 

diferitele simpozioane, seminarii şi cursuri; 
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• se ocupă de promovarea imaginiişi intereselor orientării  în presă, TV, radio, 
publicaţii                    
--se ocupă de redactarea materialelor necesare popularizării şi promovării orientării 
(afişe, broşuri, pliante); 

• se ocupă cu alcătuirea , strângerea materialelor necesare editării buletinelor F.R.O. 
Art. 32. Comisia Sportivilor de Elită  are drept scop informarea permanentă a 

membrilor Colegiilor şi Comisiilor  federaţiei despre calitatea competiţiilor, hărţilor şi a 
problemelor apărute în legătură cu activitatea loturilor naţionale; 

Art. 33.Competenţe: 
•  participă activ la elaborarea şi definitivarea probelor şi normelor de control; 
•  elaborează împreună cu Colegiul Antrenorilor, criterii viabile şi obiective, privind 

selecţia sportivilor în loturile naţionale; 
• să elaboreze şi să prezinte Consiliului Director rapoarte periodice privind activitatea 

organizarea şi desfăşurării competiţiilor, cantonamentelor şi informări privind 
participarea la competiţii internaţionale; 

• să elaboreze , împreună cu Colegiul Antrenorilor, proiectul Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al loturilor naţionale; 
Art. 34. Comisia Medicală şi Antidoping, are drept scop să contribuie la creşterea 
eficienţei procesului de pregătire şi prevenirea dopajului. 

     Art. 35. Competenţe: 
• colaborează cu Colegiul Antrenorilor la întocmirea planurilor anuale de pregătire 

(dozarea efortului, loc de desfăşurare a cantonamentelor, alimentaţia, susţinătoare de 
effort, refacere…etc.); 

• sprijină achiziţionarea medicamentelor şi susţinătoarelor de efort necesare lşoturilor 
naţionale; 

• elaborează programe, materiale didactice privind informarea sportivilor, antrenorilor 
asupra efectelor dopingului pentru a se elimina astfel orice posibilitate de folosire a 
medicamentelor ce conţin substanţe interzise şi a mijloacelor dopante; 

• propune şi participă la judecarea şi sancţionarea celor vinovaţi pentru folosirea de 
substanţe sau mijloace dopante; 

• colaborează cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă pentru efectuara controlului 
medical periodic al sportivilor din loturile naţionale; 

• sprijină activitatea de cercetare ştiinţifică şi documentare cu privire la noutăţile 
apărute pe plan mondial în domeniu; 
Art. 36. Comisia de Apel  

   Comisia de Apel se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; 
Membrii Comisiei de Apel nu pot fi membri ai Consiliului Director, ai Comisiilor şi                    
Colegiilor FRO; 
Cel puţin un membru al comisiei trebuie să aibe pregătire juridică; 
Soluţionează toate apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de 
Comisia de Disciplină; 
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Procedurile de judecare a apelurilor pronunţate de comisie sunt prevăzute în 
Regulamentul Disciplinar. 
Art.37. Asociaţia judeţeană şi a Municipiului Bucureşti de orientare. 

• Scopul şi competenţele acestora sunt prevăzute în Statutul şi Regulamentele proprii 
elaborate în con cordanţă cu Statutul FRO (art. 51 şi 52) 

 
  

CAPITOLUL III 
 
 CLUBURILE - SECŢIILE DE ORIENTARE 

 
Art. 38. Secţia de orientare din cluburile sportive , reprezintă unitatea de bază a 
activităţii  “orientării” şi este formată din membri activi care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul clubului , precum şi din alte persoane care recunosc 
Regulamentul clubului respectiv şi consimt în mod voluntar să sprijine activitatea de 
orientare. 
Secţiile de orientare se vor conduce şi administra în conformitate cu Statutele şi 
Regulamentele de funcţionare ale  cluburilor respective , dar trebuie să respecte 
Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Federaţiei Române de 
Orientare. 

        Art. 39 Secţiile de orientare au următoarele atribuţii: 
- angrenarea tinerilor în practicarea acestui sport, 
- formarea de sportivi valoroşi care să reprezinte cu cinste culorile clubului în 

competiţiile interne şi internaţionale şi promovarea lor în loturile naţionale, 
- întocmirea calendarului sportiv anual şi a bugetului secţiei , pe care le va supune 

aprobării conducerii cluburilor respective, 
- organizarea permanentă a activităţii de pregătire şi participare la competiţiile 

organizate de F.R.O. 
- folosirea cât mai eficientă şi îmbunătăţirea continuă a bazei materiale a clubului 
- analizarea periodică a activităţii şi a rezultatelor obţinute de sportivii secţiei , 

luând măsurile ce se impun , 
- ţinerea legăturii permanente cu colegiile şi comisiile  F.R:O. şi organele 

teritoriale care organizează activitatea competiţională , 
- pentru susţinerea intereselor în faţa diferitelor comisii şi colegii ale F.R.O., a  

asociaţiilor judeţene, precum şi de a rezolva operativ unele probleme 
organizatorice sau tehnice, secţia de orientare îşi va desemna un reprezentant 
oficial care va putea să participe şi la  şedinţele asociaţiei judeţene de orientare; 

- conducerea secţiei de orientare trebuie să asigure cunoaşerea Statului şi a 
Regulamentelor F.R.O. de către toţi membrii săi ,  

          Art. 40. Afilierea unui club sportiv cu secţie de orientare 
Pentru a putea participa la competiţiile oficiale organizate de F.R.O., clubul 
sportiv trebuie să fie afiliat la F.R.O. 
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Afilierea este actul prin care clubul sportiv recunoaşte autoritatea F.R.O. în 
domeniul “orientării”, recunoaşte Statutul şi Regulamentele federaţiei , iar 
aceasta este obligată  să oficializeze existenţa secţiei respective, ţinerea în 
evidenţă şi înscrierea ei ca membru cu drepturi depline în cadrul federaţiei , fapt 
care îi  dă dreptul să participe la toate competiţiile organizate de aceasta . 
Afilierea unei secţii de orientare la F.R.O. se face conform Statutului F.R.O. în 
vigoare şi Legii 69/2000. 
Orice alte schimbări produse în actele prezentate la afiliere de către o secţie de 
orientare , trebue comunicate în scris F.R.O. , în termen de 15 zile de la data 
producerii lor. 
 
Art. 41. Desfiinţarea unei secţii de orientare 
Secţia de orientare îşi poate înceta activitatea numai în urma unei hotărâri a 
adunării generale a membrilor clubului respectiv , în conformitate cu Statutul şi 
Regulamentele clubului , în acest sens. 
Hotărârea de desfinţare se va comunica F.R.O., pentru ratificare , care va stabili 
data oficială a scoaterii din evidenţă a secţiei. 

 
CAPITOLUL IV 
 

TAXE, VIZE, LICENŢE  
 
   Art. 42. Pentru a putea participa la competiţiile sportive oficiale, membrii afiliaţi 
vor plăti cotizaţiile (taxele) anuale stabilite de federaţie, prin mandat poştal, 
virament în contul F.R.O. sau direct la federaţie în termenul stabilit, prevăzut în 
Statutul F.R.O. 
Valoarea taxelor, vizelor şi licenţelor este stabilită şi aprobată anual  de către 
Consiliului Director. 

 
CAPITOLUL V 

 
     DESPRE PARTICIPAREA SPORTIVILOR LA COMPETIŢII 
 

Art. 43.  Probleme generale 
         Practicarea orientării în România , este accesibilă oricărei persoane care doreşte 
acest lucru şi respectă  Statutul şi Regulamentele federaţiei. 

Pentru a participa la competiţiile oficiale de orientare , un sportiv trebuie să fie 
membru al unui club afiliat la F.R.O., arte un carnet de legitimare tip , eliberat conform 
prevederilor statutare , cu viza anuală şi viza medicală la zi şi să aibă drept de 
participare.                 
La competiţiile oficiale , sportivul trebuie să prezinte înaintea începerii competiţiei ( la 
validare ) carnetul de legitimare cu viza pe anul în curs , viza medicală ( numai de la 
cabinetele de medicină sportivă) la zi , precum şi buletinul (cartea ) de identitate sau 
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actul de naştere (copii sub 14 ani). Fără prezentarea acestor documente arbitrul delegat 
cu validarea nu va permite participarea în  competiţie a sportivilor respectivi , 
menţionându-se acest lucru în raportul concursului  
 Sportivii legitimaţi la un club, nu pot participa în competiţiile oficiale de orientare 
pentru alte cluburi; în caz contrar aceştia sunt pasibili de sancţionare.  

Selecţionarea sportivilor pentru loturile naţionale , precum şi participarea lor la 
Campionate Mondiale , Campionate Europene , Campionate Balcanice şi alte competiţii 
internaţionale se va face la propunerea colectivelor de antrenori de la loturile respective, 
cu aprobarea Colegiului Antrenorilor şi al Consiliului Director. 

 Colectivele de antrenori de la loturile naţionale se aprobă de către  Consiliul Director la 
propunerea Colegiului  Antrenorilor. 

   Înscrierea şi participarea sportivilor români la competiţiile internaţionale, 
inplică reprezentarea F.R.O. 

a) Pot fi înscrişi indiferent de modul de plată  a taxelor şi cheltuielilor de 
participare doar sportivii din loturile naţionale care îndeplinesc criteriile de 
selecţie stabilite de Colegiul Antrenorilor şi au fost aprobaţi de Consiliul 
Director. 
b) În situaţia suportării taxelor şi cheltuielilor de participare de către cluburi, 

sponsori, sportivi etc., acestea se vor preciza în solicitarea scrisă de structura 
sportivă, pentru a fi aprobată de către Consiliul Director. 

c) Dacă taxele şi cheltuielile provin din sponsorizări trebuie să existe un 
contract de sponsorizare, copia acestuia va fi anexată la solicitarea de 
înscriere în competiţiile internaţionale oficiale. 

d) Înscrierea numerică se va efectua numai după plata a 25% din valoarea taxei 
de participare, iar înscrierea nominală după achitarea diferenţei.  

Art. 44. Legitimarea sportivilor. 
Un sportiv nu poate fi legitimat decât pe numele său legal şi în baza 

documentelor juridice personale, prevăzute de normele F.R.O.; nerespectarea 
acestora ducând la anularea carnetului de legitimare şi la sancţiunile prevăzute de 
Regulamentul Disciplinar. 

Pentru legitimarea sportivilor, clubul sportiv care solicită acest lucru, va 
prezenta la F.R.O., următoarele documente : 

     -cerere de legitimare tip , emisă de F.R.O. completată citeţ la toate rubricile, 
viza medicală efectuată la cabinetele de medicină sportivă, având menţiunea că 
sportivul este apt pentru practicarea orientării, data executării acesteia, semnătura 
şi parafa medicului precum şi ştampila unităţii medicale. 
Cererea va purta în mod obligatoriu semnătura sportivului, semnătura şi ştampila 
conducătorului clubului. Răspunderea pentru exactitatea datelor trecute în cerere  
revine clubului. 

- 2 fotografii recente, format legitimaţie (2,5/3,5cm.) ; 
- copie xeroxată buletin (carte) de identitate sau certificat de naştere ;    
-  copie chitanţă de plată a taxei de legitimare ; 
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- borderou de însoţire, completat în două exemplare, citeţ, cu majuscule la toate 
rubricile conform  modelului emis de federaţie, semnat şi parafat de conducătorul 
clubului. 
   Legitimarea sportivilor se face  în tot timpul anului de către federaţie. 
    Dreptul sportivului de a participa la competiţii oficiale decurge de la data 
aprobării legitimării de către federaţie, dată însrisă în carnetul de legitimare, cât şi 
pe borderoul prezentat de club. 
     Un sportiv poate fi legitimat numai la un club sportiv afiliat la Federaţia 
Română de Orientare ; excepţie dubla legitimare numai pentru anumite categorii 
de sportivi. 

Art. 45. Eliberarea de duplicat 
          În caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de legitimare al unui sportiv, clubul 
sportiv solicită Comisiei pentru Statutul Sportivilor din cadrul federaţiei, eliberarea unui 
duplicat. Carnetul duplicat se eliberează numai de F.R.O., în baza următoarelor 
documente : 
          -cerere cu precizarea cauzelor pentru care se solicită eliberarea duplicatului; 
           - una fotografie recentă tip legitimaţie 2,5/3,5 cm.; 
           - copie după chitanţa de plată a taxei de duplicat; 
           - carnetul de legitimare vechi (deteriorat) , sau în caz de pierdere ,                    
copie după borderoul prin care s-a cerut legitimarea respectivă; 

  - copie după buletinul (cartea) de identitate sau certificat de naştere , după caz; 
 Noul carnet de legitimare va primi numărul de înregistrare al vechiului carnet de 
legitimare, dar va avea înscris cuvântul "DUPLICAT"   
Art. 46. Transferarea sportivilor 
Sportivii legitimaţi la F.R.O. se pot transfera de la o structură sportivă la alta, numai cu 
respectarea Regulamentului de transferări în vigoare, prezentat în Anexa I -  parte 
integrantă din prezentul Regulament; 

Art. 47. Clasificarea sportivilor 
Clasificarea sportivilor orientarişti este un instrument important de conducere şi 
organizare a activităţii de performanţă pentru F.R.O. 
Realizarea categoriilor de clasificare sportivă reprezintă un indicator calitativ al 
activităţii sportive de performanţă, fapt ce impune ca aceste norme de clasificare 
sportivă să fie incluse în planurile anuale de pregătire ale sportivilor. 

Îndeplinirea normelor şi cerinţelor clasificării sportive şi obţinerea titlurilor şi 
categoriilor de clasificare sportivă pentru secţiile de orientare şi sportivii acestora 
trebuie să constituie obiective de pregătire şi performanţă. 
Clasificarea sportivilor urmăreşte să stimuleze ridicarea nivelului performanţelor 

sportive, să contribuie la îmbunătăţirea procesului de pregătire şi să stabilească un 
criteriu  unic de  obţinere a categoriilor de clasificare sportivă, pentru o ierarhizare cât 
mai corectă a sportivilor, după valoarea acestora. 

Titlurile şi categoriile de clasificare sportivă se acordă astfel : 
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  -titlurile sportive se acordă pe viaţă de A.N.S. la cererea cluburilor sportive pe 
baza documentelor prezentate de federaţie, conform cerinţelor de performanţă 
stabilite de A.N.S.; 
   -categoriile sportive se acordă pe timp de un an de F.R.O., la cererea cluburilor 
sportive, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la competiţiile oficiale şi se 
acordă la sfârşitul anului competiţional. 
Acordarea titlurilor şi categoriilor de clasificare sportivă, se  fac în urma 
rezultatelor consemnate în documentele oficiale de concurs, validate de organele 
care au această competenţă. 
Normele de performanţă ce trebuie îndeplinite de sportivi pentru obţinerea 
titlurilor şi categoriilor de clasificare sunt prevăzute în Regulamentul de 
Clasificare Sportivă, Anexa II, care face parte integrantă din prezentul 
Regulament. 

       Art. 48. Viza anuală 
Legitimaţiile sportivilor orientarişti vor trebui să fie vizate anual, fără penalităţi, de 
către Federaţia Română de Orientare, în perioada 3 ianuarie – 28 februarie a anului 
în curs. Pentru efectuarea vizei anuale, cluburile sportive vor prezenta, în perioada 
sus menţionată, Comisiei pentru Statutul Sportivilor a F.R.O., următoarele 
documente: 

- legitimaţia sportivilor, cu viza medicală recentă, 
- borderou tip, în două exemplare, dactilografiat (sau scris citeţ cu majuscule) în 

care vor fi incluşi toţi sportivii secţiei de orientare din clubul respectiv, pentru 
care se solicită viza anuală. 

- copie după chitanţa de plată a taxelor aferente solicitării cluburilor, în contul 
F.R.O. 

   Pentru sportivii cărora nu li s-au prezentat carnetele de legitimare în        
perioada sus menţionată, din motive obiective, viza anuală se va efectua şi în 
cursul anului, cu respectarea celor de mai sus. 
 Participarea sportivilor în competiţiile oficiale nu se va putea face decât dacă au 
viza anuală şi medicală pe anul în curs, trecute pe  carnetul de legitimare. 
Verificarea acestor date este obligatorie pentru arbitrul de control delegat la 
competiţia respectivă. 
Art. 49. Viza medicală 
Pentru a putea participa la competiţiile oficiale, un sportiv trebuie să efectueze 
controlul medical şi să aibă înscrisă în legitimaţie la rubrica respectivă avizul 
medical. 
Avizul medical trebuie înscris citeţ în rubrica respectivă a legitimaţiei, pentru a 
putea citi data avizului şi este obligatoriu să nu fie mai veche de 6 luni. 
Avizul medical provizoriu (flotant) este valabil numai pentru perioada menţionată 
de organul medical emitent. 
Controlul medical este obligatoriu să se efecteze numai la cabinetele de medicină 
sportivă. 
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La validarea sportivilor pentru competiţie, organizatorul prin secretariatul tehnic 
este obligat să verifice aceste date şi trebuie să nu primească în competiţie sportivii 
care nu au viza medicală la zi. 

 
CAPITOLUL  VI 
 

RECOMPENSE; SANCŢIUNI 
 

Art. 50.  Pentru performanţe deosebite obţinute în competiţii, federaţia şi 
cluburile pot acorda distincţii, trofee, prime şi premii în bani sau în obiecte, conform 
legislaţiei în vigoare. Pentru recunoaşterea contribuţiei adusă la dezvoltarea orientării de 
către specialişti, persoane fizice sau juridice, se pot acorda următoarele titluturi: 

- titlul de membru de onoare; 
- titlul de preşedinte de onoare; 

  Art. 51. Abaterile şi  măsurile de sancţionare a acestora vor fi în concordanţă cu 
prevederile Regulamentului Disciplinar al F.R.O. 
 
 

 
       Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director, al F.R.O., din 

data de 11.03.2006 şi intră în vigoare începând cu data de 3 aprilie 2006.                                             


