
 

STATUTUL  

Asociației Fotbal Club ,,RIPENSIA TIMISOARA„ 

 

 

Articolul 1  

 

FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMIȘOARA este o Asociație fără scop patrimonial, alcătuită din 

persoane fizice, cu propriul său statut legal, CONTINUATOAREA CLUBULUI-SIMBOL AL BANATULUI, 

fondat la data de 21 octombrie a anului 1928, ale cărui istorie, principii, valori și identitate le adopta. In 

semn de omagiu și gratitudine pentru opera înaintașilor, le va fi acordat titlul de Membru de Onoare 

acelor persoane (foști Membri  Fondatori, jucători, antrenori, conducători etc.) în viață, care au contribuit 

la performanțele sportive între anul 1928 și 1948, precum și moștenitorilor de gradul I și II ale acelora 

dintre cei enumerați, care au decedat. 

Membrii Fondatori, persoane fizice, își exprimӑ prin prezentul statut, în mod expres, voința de 

asociere în vederea constituirii Asociației "Fotbal Club Ripensia Timișoara". 

 

Principiile care constituie fundamentul întregii activități a Asociației FOTBAL CLUB RIPENSIA 

TIMIȘOARA sunt: 

a) Educarea, cultivarea și dezvoltarea spiritului civic, precum și promovarea unei conduite 

morale; 

b) Cultivarea spiritului de sportivitate, solidaritate și generozitate; 

c) Desfășurarea întregii activități exclusiv în folosul comunității;  

d) Acordarea unui respect deosebit legilor și regulamentelor în vigoare, competițiilor sportive, 

partenerilor, simpatizanților și competitorilor; 

e) Reprezentarea cu devotament, onoare și demnitate a Clubului în competițiile sportive, 

precum și în relațiile cu alte entități; 

f) Derularea tuturor acțiunilor în scopul promovării armoniei vieții sociale din comunitate, al 

cultivării valorilor umane si sportive autentice. 

 

Articolul 2 – Numele și blazonul 

 

Numele Asociației este "Fotbal Club Ripensia Timișoara" (FC RIPENSIA), iar blazonul acesteia 

este următorul: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea culorilor blazonului sunt atașate ca anexă.  

Asociația Fotbal Club Ripensia Timișoara va fi denumitӑ, în cuprinsul prezentului Statut, 

"Clubul" sau "FC Ripensia". 

Culorile clubului sunt ROSU-GALBEN, iar EMBLEMA este formata din 2 cercuri circumscrise, in 

cel exterior fiind menționată denumirea “FC RIPENSIA”, în partea superioarӑ a cercului, si “TIMIȘOARA 

1928”, în partea inferioarӑ a cercului, iar în cel interior sunt DUNGI VERTICALE ROSU-GALBEN, peste 

care este aplicat un simbol pe fond roșu în forma de scut tăiat, având în partea superioarӑ un leu auriu 

care trece peste un pod de piatra, simbol caracteristic al  Banatului. 

 

Articolul 3 – Sediul. Durata. Patrimoniul 

 

Sediul oficial al Clubului este situat în TIMIȘOARA , CALEA URSENI Nr.16B. 

Asociația "FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMIȘOARA" se constituie pe durată nedeterminatӑ.  

Patrimoniul Asociației „FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMIȘOARA” este format dintr-un activ 

patrimonial inițial în valoare de 9.500 (nouӑmiicincisute) lei, subscris și vărsat în întregime de membrii 

fondatori la data constituirii,  fiecare membru fondator contribuind cu suma de 500 (cincisute) lei. 

 

Articolul 4 – Scopul si Obiectivele 

 

Scopul Asociației "FOTBAL CLUB RIPENSIA TIMIȘOARA" este de promovare, difuzare și 

prezentare a fotbalului ca disciplina, de practicare a acestuia de către membrii clubului, de participare la 

activități și competiții sportive, de a descoperi, a selecționa, a iniția si a pregăti copii si tineret pentru 

sportul de performanta. 

 



Obiectivele care ghidează activitatea Clubului sunt: 

- Promovarea, practicarea, difuzarea si prezentarea de fotbal. Cu acordul Consiliului 

Director pot fi adăugate si alte discipline sportive, acestea urmând a fi ratificate de către 

Adunarea Generala a Asociaților; 

- Promovarea și participarea la activități sociale, culturale, artistice, științifice sau 

recreative, care sunt relevante și necesare pentru a menține natura reprezentativă și 

imaginea publică dorita, tradiția pe care o dorește continuata, precum si  loialitatea față 

de membrii Clubului, publicul general și Banat. 

- Promovarea și protejarea drepturilor și intereselor membrilor asociației; 

- Derularea tuturor acțiunilor în scopul promovării armoniei vieții sociale din comunitate, 

al promovării valorilor umane si sportive autentice; 

- Sprijinirea, prin formele legale, pentru desfășurarea diferitelor activități cu caracter 

sportiv omagial, comemorativ, cultural, recreativ sau în alte activități de reprezentare; 

- Promovarea de acțiuni de interes general în domenii ca: sprijinirea și promovarea 

sportului, lupta împotriva violenței în sport și a dopajului, menținerea și cultivarea 

spiritului de fair-play, promovarea sănătății, educației și activității de tineret prin sport. 

- Organizarea și desfășurarea unor activități sportive fără caracter oficial, cu sportivi ai 

asociației, și participarea acestora la diverse competiții oficiale sau neoficiale, atât in 

tara, cat si in străinătate. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Clubul: 

a) Va organiza și va participa la evenimente și competiții sportive;  

b) Va promova practicarea sportului, prin intermediul secțiunilor sale, în special în rândul 

tinerilor; 

c) Va interveni în activități sociale, culturale, artistice și științifice, așa cum sunt convenite de 

organele sale de conducere; 

d) Va dezvolta relații între membrii Clubului și terțe pӑrți, și relații cu alte instituții, totul, cu 

obiectivul comun de a menține și îmbunătăți semnificația sportivă și socială de care se bucură Clubul; 

e) Va promova solidaritatea, dimensiunea civică și socială a Clubului în Banat și în întreaga 

tara; 

f) Va promova relații de parteneriat cu alte entități din domeniul sportului, in vederea dezvoltării 

si valorificării cu precădere a  potențialului sportiv din Banat. 

 

Articolul 5 – Zona teritorială 

 



Menținând identitatea bănățeana a Clubului, FC Ripensia va lua parte la activități sportive și 

complementare subliniate în articolul precedent, în arene locale, naționale sau internaționale, după cum 

este cazul și după cum se cere de competițiile sportive sau activitățile complementare la care participă.  

 

Articolul 6 – Limba 

 

Limba normală, cu utilizare preferențială, în toate activitățile Clubului, va fi limba romȃna.  

 

Articolul 7 – Regulamente aplicabile 

 

Clubul va fi condus conform prezentului Statut, iar în ceea ce privește aspectele la care nu se 

face referire în acesta, de către dispozițiile care reglementează activitatea Asociațiilor și Cluburilor 

Sportive, de către regulamentele aplicabile acestora în Statut și Regulamentele Federațiilor sau 

Asociațiilor și Cluburilor Sportive din zonele diverselor activități sportive ale Clubului.  

Atunci când regulamentele federative se aplică în mod subsidiar, acestea vor fi înțelese în 

principal ca fiind cele ale Federațiilor de Fotbal, cu excepția cazului în care reglementează aspectele 

specifice sportive sau disciplinare ale unei activități sportive diferite de fotbal, caz în care vor fi aplicate 

regulamentele Federației corespunzătoare. 

 

Articolul 8 – Registrul 

 

FC Ripensia va fi înscrisӑ în toate Registrele instituțiilor prevăzute de legislația în vigoare din 

Romȃnia. 

CAPITOLUL 2 

DESPRE MEMBRII ASOCIATI AI CLUBULUI 

Articolul 9 –Membrii Asociați ai  Clubului 

 

A. Membrii Asociați  Fondatori ai Clubului sunt persoanele fizice care au inițiat, semnat, susținut 

si promovat principiile fundamentale care stau la baza înființării Asociației Fotbal Club Ripensia 

Timișoara. 

 

Membrii asociați fondatori ai FC RIPENSIA sunt: 



1. BAERAM ALIN-EROL, domiciliat în Sat Dumbrăvița (Cum. Dumbrăvița), Str. Dorului Nr.5, 

județ Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.861481, eliberata la data de 01.11.2010 de SPCLEP 

Timișoara, CNP-1690329354841; 

2. BIIANU IOAN, domiciliat în Timișoara, Str. Ilie Gropsianu Nr.12, județ Timiș, identificat cu 

C.I. Seria TM Nr.724551, eliberată la data de 30.01.2009 de SPCLEP Timișoara, CNP-

1660104011847 ;  

3. CHEVERESAN GHEORGHE, domiciliat in Timișoara, Str. Lazar Gheorghe Nr.30-32, Sc.A1, 

Et.6, Ap.21, județ Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.893966, eliberata la data de 19.04.2011 de către 

SPCLEP Timișoara, CNP-1670526352621 ; 

4. CHIROIU LUMINITA CORINA, domiciliata in Timișoara, Str. Stuparilor Nr.37, județ Timiș, 

identificata cu C.I. Seria TM Nr.951793, eliberata la data de 26.01.2012 de către SPCLEP Timișoara, 

CNP-2680309354828 ; 

5. CHIROIU PAVEL-VASILE, domiciliat in Timișoara, Str. Stuparilor Nr.37, județ Timiș, 

identificat cu C.I. Seria TM Nr.284370, eliberata la data de 23.09.2002 de către Politia Timișoara, CNP-

1730808354739 ; 

6. IENOVAN DORU, domiciliat în Timișoara, Str. Arenei Nr.2, Bl.67, Sclai, Et.3, Ap.15, județ 

Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.776539, eliberată la data de 05.10.2009 de către SPCLEP 

Timișoara, CNP-1611012354809; 

7. IENOVAN RADUCU-GHEORGHE, domiciliat in Timișoara, Str. Of cea Nr.24, Et.4, Ap.9, 

județ Timiș, identificat prin C.I. Seria TM Nr.795873, eliberata de către SPCLEP Timișoara la data de 

06.01.2010, CNP-1660218354749; 

8. LUPU PETRU, domiciliat în Timișoara, Str. Nicolae Labiș Bl.1, Et.2, Ap.6, județul Timiș, 

identificat cu C.I. Seria TM Nr.922436, eliberată la data de 26.08.2011 de către SPCLEP Timișoara, 

CNP-1270329354751;  

9. NICA STEFAN, domiciliat în Timișoara, Str. Sorin Titel Nr.5, județul Timiș, identificat cu C.I. 

Seria TM Nr.736217, eliberată la data de 26.03.2009 de către SPCLEP Timișoara, CNP-

1630916354760; 

10. NICOSEVICI RADU-MIRCEA-MIHAI-IOSIF, domiciliat in Timișoara, Intrarea Doinei Nr.23, 

Et.2, Ap.7, județ Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.353164, eliberata la data de 23.09.2003 de către 

Politia Timișoara, CNP-1490415354811; 

11. NINA ION, domiciliat in Timișoara, Str. Martir Col. Ioan Utah Nr.22, județ Timiș, identificat 

cu C.I. Seria TM Nr.532059, eliberata la data de 29.05.2006 de către SPCLEP Timișoara, CNP-

1670529282221; 



12. OLARIU HORATIU, domiciliat in Timișoara, Str. Virgil Madgearu Nr.2, Et.2, Ap.10, județul 

Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.980134, eliberata la data de 06.06.2012 de către SPCLEP 

Timișoara, CNP-1680318354810; 

13. OLARIU OVIDIU-MIHNEA, domiciliat in Timișoara, Str. Virgil Madgearu Nr.2, Et.2, Ap.10, 

județ Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.466252, eliberata la data de 08.04.2005 de către Politia 

Timișoara, CNP-1700519354766; 

14. SUCIU RADU-ACXENTE, domiciliat in Timișoara, Str. Banu Mărăcine Nr.18, județ Timiș, 

identificat cu C.I. Seria TM Nr.771852, eliberata la data de 15.09.2009 de către SPCLEP Timișoara, 

CNP-1550929354801; 

15. TARAN NICOLAE-GHEORGHE, domiciliat in Timișoara, Calea Sâgului Nr.21, Scobi, Ap.3, 

județ Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.410043, eliberata la data de 04.06.2004 de către Politia 

Timișoara, CNP-1451109354750; 

16. TOLCEA MARCEL-IULIAN, domiciliat in Timișoara, Str. Diana Nr.9, Sclai, Et.1, Ap.3, județ 

Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.907550, eliberata la data de 24.06.2011 de către SPCLEP 

Timișoara, CNP-1560528354802; 

17. VLAICU ILIE, domiciliat in Timișoara, Str. Pinului Nr.40, județ Timiș, identificat cu C.I. Seria 

TM Nr.757470, eliberata la data de 14.07.2009 de către SPCLEP Timișoara, CNP-1610719354773; 

18. VULCANESCU IOAN, domiciliat in Timișoara, Str. Coriolan Băran Nr.15, Scobi, Et.2, 

Ap.31, județ Timiș, identificat cu C.I. Seria TM Nr.390893, eliberata la data de 24.03.2004 de către 

Politia Timișoara, CNP-1291009354765,  

19. ZARIE IOAN-MIRCEA, domiciliat in Timișoara, Str. Piatra Craiului Nr.2, Ap.3, județ Timiș, 

identificat cu C.I. Seria TM Nr.663528, eliberata la data de 11.04.2008 de către SPCLEP Timișoara, 

CNP-1580610354768. 

Membrii Asociați Fondatori, sunt asociații care au constituit Clubul,  au aderat la principiile 

enunțate la art.1 a căror respectare si aplicare necondiționata se obliga sa le promoveze, cărora din 

respect si prețuire li se acorda titlul de Membru de Onoare . 

B. Membrii Asociați  Protectori, sunt asociații cărora li se recunoaște suportul si/sau contribuțiile 

deosebite făcute in interesul Clubului, statut acordat prin decizia Consiliului Director.  

C. Membrii Asociați Simpatizanți sunt acele persoane care își exprima adeziunea fata de 

principiile, scopul si obiectivele  Asociației FC Ripensia Timișoara. Admiterea Membrilor Asociați 

Simpatizanți ai Clubului va fi de competenta Consiliului Director.  

 



Prin hotărârea Membrilor Asociați Fondatori a fost instituita funcția onorifica de Președinte de 

Onoare a Clubului, in persoana domnului Ienovan Răducu Gheorghe, in semn de respect si prețuire, de 

recunoaștere a contribuției deosebite in activitatea Clubului. 

 

Articolul 10 – Drepturile Membrilor Asociați 

 

Membrii Asociați au următoarele drepturi: 

a.  De a participa cu drept de vot deliberativ / consultativ  la Adunările Generale ale Clubului, de 

a alege și de a fi ales în Consiliul Director, sau  în orice alt organ de conducere, administrativ sau 

consultativ, reglementat de prezentul Statut sau care este creat de către Consiliul Director, în 

conformitate cu regulamentele aplicabile; in derularea procedurii decizionale Membrii Asociați Protectori 

au drept de vot deliberativ, ceilalți Membrii Asociați având un drept de vot consultativ. 

b. De a participa la activități sportive și activități sociale, recreative, culturale sau științifice, pe 

care Clubul le organizează în favoarea Membrilor Asociați, în conformitate cu normele și regulamentele 

legale si statutare; 

c. De a participa la evenimentele sportive organizate de Club,  

d. De a fi informați cu privire la orice aspect care afectează individual calitatea lor de a fi 

Membru Asociat al Clubului și relațiile lor cu Clubul; 

e. De a le fi respectat dreptul la onoare, demnitate și confidențialitate, inclusiv, în legătură cu 

cea din urmă, pentru calitatea lor de a fi Membru Asociat al Clubului, iar adresa de domiciliu sau alte 

circumstanțe personale, conținute în dosarele care îi privesc, să nu fie transmise publicului sau terțelor 

părți;  

 

Articolul 11 – Obligațiile Membrilor Asociați 

 

Membrii Asociați au următoarele obligații: 

1. De a respecta Statutul Clubului, hotărârile Adunării Generale, Regulamentele interne și 

Regulamentele convenite de Consiliul Director, în exercitarea drepturilor care le-au fost conferite;  

2. De a-și exercita toate drepturile care le-au fost conferite  cu demnitatea și respectul impuse 

de imaginea publică și renumele Clubului și - în legătură cu dreptul lor de a participa la activitățile 

Clubului și libertatea de vorbire și exprimare - cu onoarea, demnitatea și confidențialitatea impuse de alți 

Membri Asociați, persoane din domeniul sportului, jucători, antrenori, angajați și orice altă persoană 

asociată cu Clubul; 



3. De a contribui la susținerea responsabilităților financiare ale Clubului, prin efectuarea 

periodică a tuturor plăților ordinare și extraordinare, așa cum sunt prevăzute de Statut sau convenite de  

Consiliul Director, sub forma cotizațiilor,  taxelor de acces, periodice sau extraordinare, bilete de sezon 

sau alte contribuții pentru utilizarea dotărilor și serviciilor Clubului sau participarea la competițiile și 

evenimentele sportive, pe care Clubul le organizează sau la care participă echipa sa sau oameni ai 

sportului aparținând Clubului;  

4. De a contribui la îndeplinirea activităților Clubului, atât prin sport, cât și prin participarea în 

organele de conducere, consultative sau de administrație, atunci când este cazul; 

5. De a își onora prompt obligațiile financiare de orice fel, pe care Membrii Asociați le au față de 

Club, și de a compensa Clubul, cu punctualitate, pentru daune sau pierderi cauzate bunurilor Clubului, 

ca o consecință a acțiunilor sau omisiunilor ;  

6. De a comunica o adresă poștala si una de e-mail, la care pot fi trimise comunicările Clubului, 

și de a asigura notificări certe cu privire la orice schimbare de adresă;   

 

Articolul 12 – Suspendarea calității de Membru Asociat 

 

Calitatea de Membru Asociat al Clubului poate fi suspendată numai individual și numai pentru 

motivele stipulate in cuprinsul acestui Statut.  

Suspendarea calității de Membru Asociat al Clubului va avea loc printr-o decizie disciplinară, 

luată pe baza cazurilor de încălcări grave în legătură cu comportamentul de Membru Asociat, așa cum 

este detaliat in Regulamentul de ordine interioara.  

 

Articolul 13 – Pierderea calității de Membru Asociat 

  

Pierderea calității de Membru Asociat se poate produce individual si din următoarele cauze:  

a) Prin decizia expresă a Membrului Asociat, comunicată oficial Clubului; 

b) Prin decesul Membrului Asociat; 

c)Prin decizie disciplinară, luată în circumstanțe de încălcări foarte grave ale Statutului; 

d) Din cauza neplății cotizației ordinare/excepționale  a Membrului Asociat.  

În cazul prevăzut la litera c), pierderea trebuie să fie decisă de Adunarea Generala. 

Ca omagiu în memoria Membrului Asociat decedat, Consiliul Director va prezenta soțului sau 

copiilor persoanei decedate sau moștenitorului acesteia o diplomă comemorativa atestând numărul de 

Membru Asociat avut de decedat la momentul decesului.  

 



Articolul 14 – Fan cluburi 

Clubul va acorda o atenție specială membrilor organizațiilor care susțin obiectivele FC Ripensia, 

cu privire la importanta lor în imaginea publică a Clubului, cu respect absolut pentru independentă 

acestor organizații. Din acest motiv, odată ce sunt constituite în conformitate cu regulamentele în 

vigoare și recunoscute de Consiliul Director ca Fan Cluburi ale FC Ripensia, acestea vor avea drepturile 

și obligațiile inerente acestei calități, cu privire la integrarea lor în viața socială a Clubului. Drepturile și 

obligațiile Fan Cluburilor, în virtutea legăturii lor cu FC Ripensia, vor fi prevăzute în Regulamentul Fan 

Cluburilor, care trebuie aprobat de Consiliul Director.  

 

               CAPITOLUL 3 

ORGANE DE CONDUCERE 

 

Articolul 15 – Organele de conducere ale Clubului 

Organele de conducere ale Clubului sunt:  

1. Adunarea Generală; 

2. Consiliul Director 

3. Comisia de cenzori 

 

Articolul 16 – Natura Adunării Generale 

 

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al FC Ripensia, iar hotărârile sale sunt 

obligatorii pentru toți Membrii Asociați ai Clubului.  

 

Articolul 17 – Competențele Adunării Generale 

 

Competențele Adunării Generale sunt:   

1. De a examina evidențele /rapoartele contabile ale activităților Clubului pentru anul financiar 

anterior, care trebuie să fie prezentate de către Consiliul Director; de a examina și aproba lichidarea 

anului financiar anterior, ceea ce implică încheierea registrelor și a conturilor de profit și pierdere și orice 

audit sau audituri care trebuie să fie efectuate fie voluntar sau obligatoriu; de a examina si aproba 

raportul anual al Comisiei de Cenzori; 

2. De a examina și aproba bugetul pentru anul financiar următor, împreună cu toate rapoartele 

obligatorii; de a determina cuantumul cotizațiilor/taxelor ordinare/extraordinare pentru Membrii Asociați 

ai Clubului; 



3. De a desemna membrii Consiliul Director, membrii Comisiei de Cenzori;  

4. De a modifica Statutul Clubului, de a aproba dizolvarea si lichidarea Clubului; 

5.De a decide in orice alte probleme din activitatea Asociației care în virtutea dispozițiilor legale 

sunt rezervate competenței Adunării Generale. 

 

Articolul 18 – Tipuri de Adunare Generală 

 

Adunarea Generală poate fi Ordinară sau Extraordinară.  

Adunarea Ordinară este cea care trebuie să fie ținută în fiecare an, în termen de patru luni 

calendaristice de la finalul anului financiar, Adunările Extraordinare vor fi cele ținute în timpul anului 

financiar, și care pot trata orice probleme care vizează activitatea Clubului. 

 

 Articolul 19 – Alcătuirea Adunării Generale 

 

Adunarea Generală va fi formată din Membrii Asociați ai Clubului cu  drept de vot deliberativ si 

Membrii Asociați ai Clubului cu drept de vot consultativ . 

 

Articolul 20 – Convocarea  Adunărilor Generale 

 

Convocarea Adunărilor Generale, atât ordinare, cât și extraordinare, se va face prin decizii ale 

Consiliului Director. 

Adunările Generale vor fi convocate printr-un anunț pe site-ul oficial al Clubului.  

Între publicarea anunțului și ținerea Adunării Generale, trebuie să existe un minim de 10 de zile 

calendaristice și un maxim de 30 de zile calendaristice.  

 

Articolul 21 – Desfășurarea Adunării Generale 

 

Pentru a participa la Adunare, asociații trebuie să dovedească, identitatea lor și calitatea de a fi 

Membru Asociat în conformitate cu prezentul Statut.  

Prezidiul Adunării Generale va fi  alcătuit din membrii Consiliului Director. 

Pentru prima convocare, Adunarea Generala va fi legal constituita, atunci când sunt prezenți 

1/2 din Membrii Asociați cu drept de vot deliberativ, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea simpla. 

Pentru a doua convocare, Adunarea Generala va fi valabil constituită oricare ar fi numărul 

Membrilor Asociați cu drept de vot deliberativ prezenți, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea simpla. 



Între prima și a doua convocare trebuie să treacă 48 ore.  

Adunarea va fi prezidată de Președintele Consiliului Director. 

Președintele poate delega aceste funcții, în orice moment, oricărui membru al Consiliului 

Director. 

Proces verbal al Adunării va fi aprobat de  Președinte. 

 

 CONSILIUL DIRECTOR 

 

Articolul 22 – Natura și funcția 

 

Consiliul Director este organul de conducere al Clubului,  cu rolul de a promova și conduce 

activitățile curente - prin acte de administrare, reprezentare și execuție - care sunt necesare pentru a 

îndeplini obiectivele FC Ripensia, deciziile Adunării Generale și ceea ce este detaliat în acest Statut.  

 

Articolul 23 – Competente 

 

În general, de competenta Consiliului Director sunt deciziile și acțiunile legate de funcționarea si 

administrarea Clubului după cum urmează dar fără a se limita la ele:  

a) decizia prin care este stabilit standardul privind calitatea  de Membru Asociat Protector-cu 

drept de vot deliberativ,  raportat la participarea avuta la îndeplinirea obiectivelor si scopurilor, a 

contribuției aduse in cadrul Clubului. 

 Consiliului Director va nominaliza si actualiza Membrii Asociați Protectori. Consiliului Director 

va decide  asupra cererilor de adeziune a Membrilor Asociați Simpatizanți;  

b) de a convoca Adunările Generale; 

c) de a prezenta in fata Adunării Generale un raport  de  activitate pentru anul anterior; 

d) administrarea generală a Clubului, stabilirea organigramei sale funcționale și a structurilor 

sale interne, a personalului de conducere, monitorizare și control; 

e) stabilirea directivelor pentru relațiile de muncă cu angajații Clubului, în aspecte legate de 

plăti, condițiile de lucru și contracte; 

f) de a stabili politicile și obiectivele activităților sportive ale Clubului;  

g) de a exercita autoritatea disciplinară prin intermediul Regulamentului de ordine interioara.  

h) de a desemna secretarul clubului, 

 

 



  

 

Articolul 24  -Alegerea membrilor Consiliului Director  

 

Dreptul de a alege si de a fi ales li au membrii cu vot deliberativ care  in ziua alegerilor 

îndeplinesc pe lângă condițiile statutare, următoarea condiție speciala: 

a) Sa nu dețină funcții de conducere intra-un partid politic (președinte, vicepreședinte, secretar), 

in administrația publica, sa nu facă parte din Consilii Locale si Județene, din Parlamentul României.  

 

Articolul 25 – Alcătuirea Consiliului Director. Durata mandatului 

 

Consiliul Director este alcătuit intre 3 si 7 membri. Funcțiile care alcătuiesc Consiliul  vor fi, cel 

puțin și necesar, cele de Președinte si Vicepreședinte. Toate funcțiile Consiliului Director vor fi onorifice. 

Pentru următorul mandat componența Consiliului Director este următoarea:  

1. MIHU DUMITRU - Presedinte 

2. IENOVAN RĂDUCU GHEORGHE - Vicepresedinte 

3. BAERAM ALIN EROL - Vicepresedinte 

Funcțiile Președintelui 

a) de a prezida și conduce Adunarea Generală si  Consiliul Director;  

b) de a reprezenta FC Ripensia și Consiliul Director în relațiile cu terțe părți; 

 

Funcțiile Vicepreședintelui (Vicepreședinților).  

a) de a exercita, în reprezentarea Președintelui, atribuțiile acestuia, atunci când este delegat de 

acesta; 

b) de a înlocui temporar Președintele, în caz de absență, incapacitate temporară sau 

suspendarea președinției sale.. 

Termenul de mandat în Consiliului Director va fi de 4 ani . Membrii Consiliului Director pot fi 

realeși pe perioadă nedeterminată. 

Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar, dar întotdeauna cel puțin o dată pe 

lună, cu excepția opțională a lunii August.  

 

 Comisia de Cenzori  

 

Art.26 - Comisia de Cenzori 



 

Desemnarea Comisiei de Cenzori se face de către Adunarea Generala prin servici i 

externalizate.  

Atribuția Comisiei de Cenzori este de a prezenta Adunării Generale, cu informarea prealabila si 

a Consiliului Director, un raport anual despre chestiuni de competenta sa, așa cum sunt ele precizate in 

legislația in vigoare. De asemenea, verifica modul in care este administrat patrimoniul asociației. La 

solicitarea Consiliului Director, aprobata de Adunarea Generala, Comisia de Cenzori va furniza 

Consiliului Director si rapoarte lunare, trimestriale sau semestriale, despre chestiunile legate de 

competenta sa. 

                                 

Secretarul Clubului  

 

Art.27 Atribuțiile secretarului sunt de natura strict administrativa după cum urmează: 

a) de a-și asuma răspunderea pentru Registrul Membrilor Asociați Simpatizanți și de a actualiza 

datele și notele conținute în acesta;  

b) de a redacta procesul-verbal al ședințelor Adunărilor Generale, ale Consiliului Director și de a 

păstra procesul-verbal respectiv;  

c) de a se ocupa de treburile obișnuite ale Secretariatului Clubului; 

d) de a colabora cu Președintele în organizarea ședințelor Adunării Generale, Consiliului 

Director, publicând ordinea de zi și participând la dezbateri.   

 

CAPITOLUL 4 

DIZOLVAREA CLUBULUI. FUZIUNE. ABSORBŢIE. LICHIDARE 

 

Articolul 28 – Dizolvare. Fuziune si absorbție    

Hotărârea de dizolvarea a Clubului se poate lua, cu respectarea condițiilor legale in vigoare  

doar cu majoritatea absoluta a membrilor asociați cu vot deliberativ. 

Fuziunea sau absorbția FC Ripensia, cu sau de către alte Cluburi se poate lua doar cu 

majoritatea absoluta a membrilor asociați  cu vot deliberativ. 

 

Articolul 29 – Lichidarea Clubului  

În cazul în care Clubul va fi dizolvat, lichidarea resurselor de capital și a bunurilor Clubului, se 

va realiza in condițiile prevăzute de prevederile legale in vigoare. 

 


