REGULAMENTUL
de organizare si funcționare a
Federației Române de Wushu Kungfu
CAPITOLUL 1.
Art.1.

DISPOZIȚII GENERALE

(1) Federația Română de Wushu Kungfu este continuatoarea de drept a Departamentului Wushu

Kungfu, care a coordonat activitatea ramurii sportive Wushu Kungfu în cadrul Federației Române de Arte
Marțiale din anul 1990.
Federația nou inființată preia întregul palmares obținut, precum și întregul istoric al activității desfășurate în
perioada funcționării în FRAM.
(2) În relaţiile internaţionale Federaţia poate folosi denumirea sa în traducere, ROMANIAN WUSHU KUNGFU
FEDERATION – prescurtat R.W.K.F.
(3) Federația Română de Wushu Kungfu, denumită în continuare FRWK, funcţionează în baza Statutului
propriu, a Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr.
884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr 69/2000, a Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări de Legea nr. 246/2005 şi a altor dispoziţii legale în materie, precum şi în conformitate
cu Statutul IWUF şi EWUF, la care FRWK se afiliază.
(4) FRWK este o structură sportivă de interes naţional, singura autorizată să desfășoare, să organizeze și să
controleze activitatea ramurii sportive Wushu Kungfu în România, conform Legii Educației Fizice și Sportului
nr.69/2000, precum și singura autoritate Wushu Kungfu din România recunoscută de organismele
internaționale IWUF și EWUF.
(5) Ramura sportivă Wushu Kungfu reprezintă termenul colectiv pentru toate artele marțiale provenite din
China și dezvoltate de‐a lungul a mii de ani. În cadrul Wushu Kungfu‐ului se regăsesc numeroase sisteme și
stiluri (peste 400), fiecare încorporând propriile tehnici, tactici, principii și metode, precum și numeroase
arme tradiționale, dintre care enumerăm: Taijiquan (Tai Chi, Tai Chi Chuan, Tai Chi Quan, Thai Chi, Thai Chi
Chuan), Changquan, Nanquan, Sanda (Sanshou), Qinda (Qingda), Baguazhang (Pakua Chang), Xingyiquan, Yi
Quan, Baji Quan, Yang, Chen, Sun, Wuu, Wuu2, Wing Chun (Yongchunquan, Wing Tsun, Ving Tsun,
Wuengchun), Shuaijiao, Chisao, Qinna,

Shaolin (Shaolinquan), Chaquan, Wudang (Wudangquan),

Huoquan, Houquan, Tongbiquan, Shequan, Zuiquan, Cailifo (Choy lee fut), Hungar, Jeet Kune Do, Qigong
(Qi Gong, Qi Kung, Chi Gong, Chi Kung).
Art.2.

(1) FRWK este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală,

apolitică şi fără scop lucrativ.
(2) Personalitatea juridică a FRWK este dobândită în condiţiile legii, în temeiul prevederilor O.G. nr. 26/2000
cu particularităţile din Legea nr. 69/2000 şi Regulamentul de punere în aplicare a acesteia.
(3) FRWK este recunoscută de Ministerul Tineretului si Sportului prin Certificatul de Identitate Sportivă nr.
0077400/18.12.2018 și înscrisă în Registrul Sportiv cu numărul de identificare B/C/00002/2018.
Art.3.

Durata de funcționare a FRWK este nedeterminată.

Art.4 Regulamentul de organizare și funcționare al FRWK stabileşte principiile şi modul de desfăşurare a
tuturor activităţilor organizate de Federaţia Română de Wushu Kungfu şi cuprinde, în principal, problemele
referitoare la atribuţiile şi sarcinile conducerii şi organismelor tehnice ale Federaţiei şi a celor teritoriale
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(Asociaţiilor Judeţene şi a Municipiului Bucureşti), înregistrarea sportivilor, antrenorilor, instructorilor,
arbitrilor, vize anuale, sistemul competiţional,regulamentul de transferări, normele de clasificare sportivă,
recompense şi sancţiuni ce se aplică membrilor Federaţiei în cazul nerespectării Statutului şi a prezentului
Regulament.
Art.5. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi la Federaţia Română de
Wushu Kungfu şi trebuie să fie aplicate în toate activităţile federaţiei pe teritoriul României, de toate
structurile sportive afiliate şi de membrii lor (sportivi, antrenori, arbitri, oficiali şi alţi membri).
Art.6. Regulamentul este elaborat pe baza prevederilor Statutului Federației Române de Wushu Kungfu,
precum şi a legislației în vigoare.
CAPITOLUL 2. RELAȚIILE CU FEDERAȚIILE INTERNAȚIONALE
Art.7. (1) Federația Română de Wushu Kungfu este membră a Federației Internaționale de Wushu (IWUF) și a
Federației Europene de Wushu Kungfu (EWUF).
(2) Statutele și regulamentele IWUF și EWUF sunt obligatorii pentru FRWK și pentru membrii săi afiliați.
(3) Taxele anuale de membru către cele două organizații vor fi achitate de FRWK în cuantumul și la
termenele stabilite de acestea.
(4) Comitetul Director decide asupra afilierii FRWK la alte asociaţii şi/sau organizaţii interne sau
internaţionale de profil, conform legislației în vigoare.
(5) FRWK stabilește și întreține relațiile cu federațiile similare din alte țări.
CAPITOLUL 3. AFILIEREA STRUCTURILOR SPORTIVE
Art. 8.(1) La FRWK se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite şi
recunoscute oficial prin înscrierea în Registrul Sportiv ţinut de Ministerul Tineretului şi Sportului şi
dobândirea Certificatului de Identitate Sportivă (C.I.S). Aceste structuri sportive sunt:
a. Cluburi sportive, persoane juridice de drept public, inclusiv unităţile de învăţământ cu program sau
profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
b. Cluburi sportive, persoane juridice de drept privat;
c. Asociaţiile Judeţene de Wushu Kungfu şi Asociaţia Municipală de Wushu Kungfu Bucureşti.
(2) Asociaţiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridică, potrivit legislaţiei în
vigoare şi oficial recunoscute, se pot afilia numai la Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Wushu
Kungfu legal constituite, oficial recunoscute şi afiliate la FRWK.
(3) Structurile sportive care se afiliază la federaţie, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de afiliere:
a. Să aibă în obiectul de activitate ramura sportivă Wushu Kungfu;
b. Să deţină Certificatul de Identitate Sportivă;
c. Să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentele FRWK;
d. Să solicite în scris opţiunea de a face parte din FRWK, printr‐o cerere tip adresată CD FRWK
(CEREREA FIIND UN DOCUMENT OFICIAL AL FRWK – conform anexă). Prin transmiterea cererii de
afiliere clubul sau asociaţia judeţeană de Wushu Kungfu care doreşte să devină membru al FRWK se
obligă să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile acesteia;
e. Să achite taxa de afiliere.
(4) La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare, după caz:
A. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat:
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a. Actul constituirii şi statutul autentificate sau copii legalizate;
b. Copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice;
c. Copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;
d. Copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop
patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;
e. Copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul structurilor
sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni;
f. Dovada sediului ‐ copie;
g. Dovada patrimoniului ‐ copie;
B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:
a. Actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;
b. Actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare;
c. Copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;
d. Dovada sediului ‐ copie;
e. Dovada patrimoniului ‐ copie;
C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv:
a. Actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate;
b. Actul de dispoziţie, legalizat, prin care se stabileşte că respectiva unitate de învătământ să
desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la
sistemul competiţional naţional de Wushu Kungfu;
c. Copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;
d. dovada sediului ‐ copie;
e. Dovada patrimoniului ‐ copie;
(5) Tipul și forma actelor necesare afilierii pot fi modificate/completate/adaptate în funcție de actele
normative în vigoare la data respectivă.
Art. 9. După depunerea acestor documente, CD verifică și analizează corectitudinea și completitudinea lor, și
poate aproba afilierea cu titlu provizoriu. Secretariatul federației va comunica solicitantului rezoluția dată de
CD. In situația în care solicitarea este aprobată, structura sportivă va achita taxa de afiliere în termen de
maxim 60 de zile de la înștiințare. După achitarea taxei, structura sportivă va deveni membru afiliat
provizoriu și după îndeplinirea condițiilor impuse, CD va supune spre ratificare Adunării Generale, care va
decide afilierea definitivă, conform art.30 din H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere
în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
Dacă termenul de 60 de zile va fi depășit, solicitarea de afiliere va trebui să reia procedura.
CAPITOLUL 4 MEMBRII AFILIAȚI, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA, DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA
CALITĂȚII DE MEMBRU
Art. 10. Membrii FRWK sunt structurile sportive care dețin Certificatul de Identitate Sportivă, au participat la
constituirea Federației, precum și cei care au formulat ulterior cerere, au îndeplinit condițiile de afiliere și au
fost ratificați de Adunarea Generală.
Art. 11. Drepturile membrilor FRWK sunt următoarele:
1.să exercite competențele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele şi hotărârile Federaţiei;
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2. să exercite autonom atribuțiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în limitele lor de competenţă
şi fără a încălca autoritatea FRWK;
3. să participe la competiţiile oficiale naţionale şi internaţionale organizate de Federaţie, respectând
regulamentele de concurs, criteriile de selecție și alte norme ce se impun;
4. să participe la competiţii internationale de Wushu Kungfu numai cu acordul scris al FRWK;
5. să aibă reprezentanţi şi să participe în Adunarea Generală a FRWK, să‐şi exercite dreptul la vot, să aiba
reprezentanti aleşi în organele de conducere ale Federaţiei;
6. să prezinte propuneri Comitetului Director şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte şi să participe activ la
elaborarea hotărârilor;
7. să fie informaţi despre activitatea şi rezultatele Federaţiei.
Art. 12. Obligațiile membrilor FRWK sunt următoarele:
1. să respecte Carta Olimpică a Comitetului Olimpic Internaţional şi să promoveze spiritul olimpic;
2. să recunoască şi să respecte prevederile prezentului statut, ale regulamentelor, normelor şi
hotărârilor Federaţiei;
3. să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul FRWK, precum şi oficialilor acesteia;
4. să îşi achite integral şi la termenele stabilite taxele şi cotizaţiile faţă de Federaţie;
5. să asigure preluarea obligaţiilor pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori, instructori,
arbitri) faţă de Federaţie;
6. să permită controlul dispus de Federaţie;
7. să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere;
8. să pledeze pentru sportivitate şi fair‐play în timpul competiţiilor şi antrenamentelor;
9. să obţină acordul Federaţiei pentru organizarea şi participarea la competiţii sportive internaţionale,
acest acord va fi dat în scris de către Comitetul Director;
10.să obţină acordul Federaţiei pentru organizarea de competiţii sportive cu caracter naţional şi/sau
internaţional, acest acord va fi dat în scris de către Comitetul Director;
11.să participe anual la cel puţin o competiţie sau activitate din calendarul FRWK.
Art. 13. (1) Pierderea calităţii de membru al FRWK are loc în următoarele cazuri:
a. la cerere, prin retragerea structurii sportive din cadrul FRWK, caz în care nu se vor restitui taxele şi
cotizaţiile achitate în anul respectiv;cererea va fi transmisă de președintele structurii sportive
respective, cu respectarea prevederilor statutului și regulamentelor sale.
b. radierea membrului afiliat din Registrul Persoanelor Juridice fără scop Patrimonial/Registrul
Comerțului, ca urmare a dizolvării și lichidării acestuia;
c. excluderea membrului afiliat;
d. revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii, şi în consecinţă radierea din evidenţele
Federaţiei – în urma adresei primite din partea MTS;
e. desfiintarea secţiei de Wushu Kungfu a structurii afiliate;
f. dizolvarea, urmată de lichidarea FRWK;
(2) Retragerea unui membru afiliat se aprobă în conformitate cu prevederile statutului propriu. Membrul
afiliat are obligaţia să transmită CD al FRWK, cererea de retragere. CD va informa Adunarea Generală a
FRWK, la proxima sa întrunire, cu privire la retragerea membrului afiliat respectiv.
(3) Radierea unui membru afiliat are loc în situaţia în care s‐a hotărât dizolvarea şi lichidarea acestuia,
conform statutului propriu sau prevederilor 54 ‐ 71 din OUG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
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Membrul afiliat are obligaţia să transmită Comitetului Director al FRWK, prin orice mijloc scris care să permită
confirmarea de primire, hotărârea de dizolvare luată de adunarea generală a membrilor săi, în termen de
maximum 15 zile de la adoptarea acesteia precum şi hotărârea instanţei prin care s‐a luat act de dizolvare, în
termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a acesteia. Măsurile de mai sus trebuie să fie comunicate şi
Registrului Sportiv al MTS, conform prevederilor legale în vigoare.
Comitetul Director va informa Adunarea Generală a FRWK la proxima întrunire, cu privire la situaţia în care se
află membrul afiliat respectiv (dizolvare/lichidare, radiere).
(4) Suspendarea unei structuri sportive poate interveni în următoarele situaţii:

a. neîndeplinirea timp de 2 ani consecutiv a obligaţiilor financiare asumate faţă de FRWK;
b. neparticiparea la nici o competiţie sau activitate a FRWK timp de 2 ani consecutiv;
c. încălcarea repetată Statutului FRWK, a regulamentelor, normelor şi hotărârilor Federaţiei
Situaţiile de suspendare se constată de către Comitetul Director al FRWK, care va informa Adunarea Generală
la proxima întrunire, urmând ca aceasta să decidă în fiecare caz în parte. Până la proxima AG, structura
sportivă rămâne suspendată din toate activitățile, atât competiționale cât și în ceea ce privește dreptul la vot.
(5) Excluderea unei structuri sportive poate intervini în următoarele situaţii:
a.

neîndeplinirea timp de 4 ani consecutivi a obligaţiilor financiare asumate faţă de FRWK;
b. neparticiparea la nici o competiţie sau activitate a FRWK timp de 4 ani consecutiv;
c. în cazul revocării recunoaşterii ca structură sportivă;
d. încălcarea gravă a Statutului FRWK, a regulamentelor, normelor şi hotărârilor Federaţiei.

Situaţiile de excludere se constată de către Comitetul Director al FRWK, care va informa Adunarea Generală
la proxima întrunire, urmând ca aceasta să decidă în fiecare caz în parte.
Pentru situaţia prevăzută la litera d) al Art. 13, alin. 5, excluderea unui membru afiliat al FRWK intervine în
temeiul hotărârii Adunării Generale, la propunerea motivată a Comitetului Director, în conformitate cu
hotărârea organului disciplinar competent. În acest caz, hotărârea AG se pronunţă numai cu o majoritate de
2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generala respectivă.
Dacă un membru exclus pentru motivul indicat la Art.13 alin. 5 litera a) sau b), doreşte să se reafilieze la
FRWK, acesta va formula o nouă cerere de afiliere care va parcurge toate etapele ca și o structura nou afiliată
şi va plăti o taxă de reafiliere.
În cazul pierderii calităţii de membru FRWK, indiferent de felul în care acesta are loc, nu se vor restitui taxele
şi cotizaţiile achitate în anul respectiv.
Art. 14. (1) Membrii afiliaţi provizoriu sunt structurile sportive care au primit aprobarea din partea
Comitetului Director.
(2) Drepturile membrilor afiliaţi provizoriu sunt cele prevăzute la art. 11, cu excepția pct.5.
(3) Obligaţiile membrilor afiliati provizoriu sunt continute de art.12.
(4) Pierderea calităţii de membru afiliat provizoriu are loc în conditiile prevăzute de Art.13.
Art. 15. Calitatea de membru afiliat definitiv poate fi dobândită de către structurile sportive afiliate
provizoriu, care până la proxima AG demonstrează că sunt interesate de activitatea specifică a FRWK,
respectă Statutul și regulamentele, nu creează probleme de disciplină și contribuie la dezvoltarea ramurii
sportive Wushu Kungfu prin inscrierea de sportivi in federație, participarea la competițiile și stagiile
organizate de FRWK. După această perioadă, CD propune AG afilierea ca membru cu drepturi depline, cu
condiția ca un reprezentat al clubului să fie prezent la respectiva întrunire a AG.
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În situația în care după trecerea termenului de doi ani se constată că structura sportivă afiliată provizoriu nu
a îndeplinit cerințele prevăzute mai sus, AG, la propunerea CD, poate decide continuarea stării de provizorat
cu maxim doi ani, în care structura sportivă va avea obligația să dovedească faptul că poate deveni membru
afiliat definitiv. În situația în care și după expirarea timpului suplimentar de doi ani, structura sportivă nu
îndeplinește condițiile de afiliere definitivă, aceasta va fi exclusă din federație.
Asociatiile sportive fără personalitate juridica se pot afilia la asociatiile judetene de wushu kungfu si a
municipiului Bucuresti, legal constituite si afiliate la FRWK.
CAPITOLUL 5. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE FEDERAȚIEI
Art. 16. Organele de conducere, administrare și control ale FRWK sunt:
a. Adunarea Generală;
b. Comitetul Director;
c. Comitetul Executiv;
d. Cenzorul/Comisia de Cenzori
e. Comisiile și colegiile FRWK.
Art. 17. Adunarea Generală este organul legislativ şi, în consecinţă, autoritatea supremă a FRWK.
(1) La Adunarea Generală participă cu drept de vot câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive
afiliate, pe principiul un membru afiliat – un vot. Delegatul trebuie să facă parte din conducerea structurii
sportive pe care o reprezintă sau să aibă un raport juridic încheiat cu structura sportivă respectivă.
(2) Un delegat poate reprezenta la Adunarea Generală o singură structură sportivă.
(3) Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu delegaţii scrise din partea membrului afiliat respectiv.
(4) Numai delegații prezenți și abilitati sa voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.
(5) Membrii suspendaţi nu au drept de vot în adunarea generală, în perioada suspendării.
(6) Votul prin corespondență nu este permis.
Art. 18. Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.
(1) Adunarea Generală ordinară se desfaşoară anual.
(2) Adunarea Generală Ordinară de Alegeri are loc la patru ani.
(3) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă oricând este necesar, conform Statutului.
(4) Adunarea Generală nu este publică, accesul altor persoane decat al membrilor afiliați fiind permis numai
pe bază de invitații.
Art. 19. Organizarea și desfășurarea Adunării Generale vor fi făcute în conformitate cu Art.28 – Art.34 din
Statutul FRWK.
Art. 20. Atribuțiile Adunării Generale sunt prezentate in Art.36 din Statutul federației.
Art. 21. Comitetul Director al FRWK (CD) este compus din 9 persoane, după cum urmează:
a. președinte
b. 2 vicepreședinți
c. 5 membri
d. membru de drept – secretarul general
Art.22.(1) CD se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă o dată pe trimestru sau de câte ori este nevoie, dar
nu mai puţin de patru ori pe an.
(2) Ședința CD va fi convocată de către secretarul general și este statutară in prezenta a cel puțin 5 membri.
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(3) Hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi în
şedinţă. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.
(4) Hotărârile CD intră în vigoare la data stabilită de acesta.
(5) Au dreptul să voteze toţi membrii CD, cu un singur vot fiecare.
(6) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor CD prezenţi la şedinţa
respectivă. Votul poate fi exprimat personal sau de la distanta prin: videoconferinta, teleconferinta,
electronic (prin email). Votul nu va putea fi exprimat in modalitatea “de la distanta” (tele/video‐conferinta,
electronic), ci numai personal in cazul in care se decide sau se impune votul secret.
(7) Votul prin împuternicire nu este permis.
(8) Membrii CD nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care sunt implicaţi
aceştia sau structura din care fac parte.
(9) La fiecare ședință a CD se întocmeşte un proces verbal, în care se scriu problemele dezbătute şi
hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenţi. Procesele‐verbale se consemnează într‐un registru cu file
numerotate, acesta constituind documentul oficial al FRWK şi se păstrează la secretariatul general al
federației. În cazul în care ședințele au avut loc integral sau parțial utilizându‐se modalitatea “la distanță”
(tele/videoconferințe/electronic) astfel cum se prevede la alin.(6), dovada modului în care s‐a votat va fi
confirmată printr‐un email, în care se va menționa problema dezbătută și votul. Modul de vot astfel exprimat
va fi consemnat în Registrul de Procese Verbale, iar documentul care conține exprimarea votului se va tipări
și se va atașa în registru.
(10) Ședințele CD nu sunt publice. In funcție de problemele ce urmează a fi dezbătute, la ședințele CD pot
participa în calitate de invitați: contabilul, cenzorul, juristul, antrenorii de lot, medicul, responsabilul cu
achizițiile publice, precum și orice alți specialiști care pot fi consultați în legătură cu problematici specifice
incluse în ordinea de zi.
Art. 23. Membrii CD care, pe parcursul unui an calendaristic, nu participă la cel puţin jumătate din numărul
şedinţelor, îşi pierd, de drept, calitatea de membru. Constatarea se face de catre CD in formula ramasă si la
proxima adunare generala ordinara, ordinea de zi va include si completarea locurilor ramase vacante,
procedura alegerilor fiind cea prevazuta la art.33‐34 din prezentul statut. De asemenea, in cazul in care Cd se
va descompleta din motive diverse, locul respectivului membru va rămâne vacant până la proxima AG.
Art. 24. CD conduce întreaga activitate a FRWK între Adunările Generale, iar atribuțiile CD se găsesc in art.41
din Statutul FRWK.
Art. 25. (1) Președintele FRWK are următoarele atribuţii:
a. Reprezintă Federația Română de Wushu Kungfu în relaţiile cu autorităţile publice române,
federaţiile similare din alte ţări, cu IWUF, EWUF, cu alte foruri sportive internaţionale, precum şi cu
persoanele juridice şi fizice române şi străine. Este preşedintele CD şi conduce activitatea acestuia.
b. Prezidează toate ședințele AG şi ale CD;
c. La ședințele de CD, preşedintele votează şi, în caz de egalitate, votul său este decisiv;
d. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor AG şi ale CD şi urmăreşte realizarea acestora, putând
decide asupra măsurilor necesare;
e. Realizează relaţia funcțională cu MTS și COSR cu alte ministere şi organizaţii privind problemele
activităţii de Wushu Kungfu;
f. Selectează, angajează, promovează, concediază şi sancţionează personalul salariat al federaţiei, în
condiţiile legii, la propunerea secretarului general și cu aprobarea CD. Aprobă îndatoririle şi
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responsabilităţile acestuia, negociază contractele individuale de muncă şi decide asupra salarizării
personalului angajat, în funcţie de studii şi muncă efectivă prestată de acesta și a legislației în vigoare;
g. Asigură aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activităţii de Wushu Kungfu stabilite de
Adunarea generală;
h. Aprobă organigrama şi statul de funcţii;
i. Încheie acte juridice în numele şi pe seama federaţiei, potrivit competenţelor acordate prin
prezentul statut;
j. Orice atribuţii delegate de AG şi/sau CD, cu respectarea prevederilor legale;
(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, preşedintele FRWK emite decizii.
(3) Dacă președintele nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, înlocuitorul său este secretarul general, care îi va
prelua toate atribuţiile până la următoarea AG ordinară de alegeri.
Art.26. Secretarul general – este numit în funcție de președinte, în condițiile legii și îndeplinește următoarele
atribuţii:
a. Se subordonează direct preşedintelui;
b. Este ordonatorul de credite al federaţiei şi este persoana care răspunde de executarea contractelor
cu MTS și COSR;
c. Aprobă cheltuielile bugetare şi deconturile întocmite de persoanele responsabile;
d. Prin personalul subordonat asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor CD şi a deciziilor
preşedintelui federaţiei.
e. Răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de conducerea MTS şi COSR şi prezintă la
cerere, sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a problematicii Wushu Kungfuului;
f. În îndeplinirea atribuţiilor sale, colaborează cu Direcţiile pentru Sport Judeţene şi Direcţia de Sport a
Municipiului Bucureşti, cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de
Medicină Sportivă, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Agenția Națională Anti‐Doping, Universitatea
Națională de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul National de Formare si Perfecționare a Antrenorilor,
Compleurile Sportive Naționale precum şi cu alte structuri sportive.
g. Conduce întreaga activitate executivă a federaţiei şi răspunde de derularea întregii activităţi;
h. Organizează activitatea de control şi sprijin a activităţii loturilor naţionale, centrelor naţionale
olimpice de pregătire a Wushu Kungfuului şi a secţiilor afiliate. prezentând CD concluzii şi propuneri
pentru optimizarea activităţii acestora.
i. Urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor fiecărui salariat al FRWK;
j. Propune preşedintelui măsuri privind angajarea, concedierea, stimularea, recompensarea şi
sancţionarea personalului existent în statul de funcţii al federaţiei;
k. Asigură buna desfăşurarea a AG, a şedinţelor CD, şi ale Comitetului Executivi, întocmeşte ordinea de
zi;
(1) Reprezintă și angajează legal federaţia prin delegarea de competenţă a preşedintelui;
(2) Secretarul general preia atribuţiile preşedintelui în situaţia în care acesta nu şi le mai poate îndeplini
pentru o perioadă determinată, până la prima adunare generală ordinară de alegeri:
a. Primeşte corespondenţa federaţiei, semnează documente care intră şi ies din federaţie şi numai în
limitele competenţei acordate de statut sau mandatate de preşedinte;
b. Participă la competiţii interne şi internaţionale;
c. Indeplineşte orice atribuţie suplimentară acordată de preşedinte.
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(3) Dacă secretarul general nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile sale, președintele va numi o persoană care să
indeplineasca aceste atribuții până la rezolvarea acestei probleme.
Art.27. Comitetul Executiv ‐ este organul administrativ permanent al FRWK, care asigură punerea în aplicare a
hotărârilor Adunării Generale și Comitetului Director.
Este alcatuit din 3 persoane: preşedintele federaţiei, secretarul general şi unul dintre membrii CD,
nominalizat de preşedinte, în funcție de necesități;
Art.28. Comitetul Executiv se întrunește în şedinţe convocate de preşedinte sau ori de câte ori este necesar.
Art.29 . În CE se prezintă informări, se analizează şi se iau decizii pentru punerea în aplicare a hotărârilor AG
şi CD, a unor probleme curente şi/sau urgente din activitatea FRWK sau care privesc derularea activităţii
Wushu Kungfu în general şi se stabilesc responsabilităţi ce revin fiecărui membru al directoratului în
soluţionarea acestora.
Art.30. La ședințele CE pot participa, fără drept de vot, şi alţi membri ai CD, invitaţi sau consultanți.
Art.31. Atribuțiile CE sunt prevăzute la art. 49 din Statutul FRWK:
CAPITOLUL 6. COLEGIILE ȘI COMISIILE FEDERATIEI
Art. 32. Colegiile și Comisiile FRWK sunt organisme de lucru specializate pe principalele domenii de activitate.
Acestea se află în subordinea Comitetului Director și au ca principal scop organizarea și eficientizarea
activității federației.
Colegiile și comisiile isi desfasoara activitatea pe durata m a n d a t u l u i C o m i t e t u l u i D i r e c t o r și
anume de la data aprobării componenței de către CD si se incheie la momentul aprobării componenței
de către noul CD, care va avea loc intr‐o ședință ce se va desfășura după urmatoarea Adunare Generală de
Alegeri a unui nou CD.
Art. 33.Colegiile și Comisiile FRWK sunt formate din preşedinte, vicepreședinte, secretar şi membri. Şedinţele
acestora sunt legal întrunite și pot delibera statutar numai în prezența majorității membrilor.
Ședințele colegiilor și comisiilor sunt conduse de către președintele acestora, iar în lipsa acestuia de către
vicepreședinte sau un membru desemnat de cei prezenți.
Hotărârile colegiilor și comisiilor se adoptă cu majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi la şedinţă,
iar în caz de egalitate votul președintelui care conduce ședința este hotărâtor.
Hotărârile colegiilor și comisiilor pot fi atacate cu apel la Comitetul Director.
Secretarii colegiilor și comisiilor vor intocmi procesele verbale, care vor fi semnate de toți membrii prezenți la
ședință și se vor păstra intr‐un registru special electronic și pe suport de hârtie).
Procesul verbal va fi transmis secretarului general al FRWK spre informare, in termen de 3 zile de la data
desfășurării ședinței.
Art.36. Şedinţele colegiilor și comisiilor nu sunt publice.
Art.37. Membrii colegiilor și comisiilor pot fi membri ai CD.
Art.38. Componenții colegiilor și/sau comisiilor, care pe parcursul unui an absentează nemotivat de la mai
mult de două ședințe, pot fi revocați şi înlocuiți de către CD la propunerea președintelui comisiei respective
(exceptând cenzorul/comisia de cenzori).
Art. 39. Colegiile și Comisiile FRWK prezintă anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate către
CD, cu excepția Comisiei de Cenzori (sau cenzor) care prezintă rapoarte anual, cu ocazia adunării generale
ordinare.
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Art. 40. Colegiile și comisiile FRWK iși pot emite Regulamente proprii de organizare și funcționare, care vor
respecta statutul si regulamentele FRWK. Aceste regulamente trebuie să fie aprobate de CD.
Art. 41. În cadrul Federației Române de Wushu Kungfu funcționează urmatoarele colegii și comisii:
1.

Colegiul Antrenorilor;

2.

Colegiul Arbitrilor;

3.

Comisia de organizare competiții;
4. Comisia de Acordare și Omologare Grade;
5. Comisia Medicală şi Anti‐Doping;
6. Comisia de Disciplina si Etica Sportiva;
7. Comisia de Apel;
In funcție de necesitățile apărute, CD poate aproba inființarea și a altor comisii.

Art.42. COLEGIUL ANTRENORILOR (CA): este organismul tehnic al specialiștilor ; este constituit din cei mai
reprezentativi antrenori, principalele criterii fiind pregătirea profesională și rezultatele

obținute

pe

parcursul activității, precum si disponibilitatea și dorința de implicare.
1. Colegiul Antrenorilor isi desfasoara activitatea pe durata unui mandat, care incepe la data aprobării
componenței de către CD si se incheie la momentul aprobării componenței de către CD, care va avea loc
intr‐o ședință ce se va desfășura după urmatoarea Adunare Generale de Alegeri a unui nou CD.
Membrii colegiului pot fi realeși in următoarele legislature.
2. Colegiul antrenorilor este format din 5–9 persoane (președinte, vicepreședinte, secretar si membri),
componența sa fiind aprobată de către CD.
3. Colegiul antrenorilor are ca scop dezvoltarea și promovarea ramurii sportive wushu kungfu în România,
fără discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă.
Activitatea Colegiului Antrenorilor este coordonată de către Secretarul General al FRWK fiind subordonată
Comitetului Director.
4. Colegiul Antrenorilor iși elaborează propriul Regulament de funcționare pe care il va supune aprobării CD.
5. Atribuțiile și obiectivele Colegiului Antrenorilor sunt:
5.1. Colaborează cu celelalte colegii și comisii la elaborarea programului anual de activități interne și
internaționale al FRWK ;
5.2. Desemneaza colectivul de tehnicieni care se va ocupa de pregătirea loturilor nationale si il va supune
spre aprobare Comitetului Director ;
5.3. Elaboreaza imreuna cu antrenorii de lot strategia privind participarea la competitiile internationale si
obiectivele propuse ,precum si masurile ce se impugn pentru realizarea acestora.
5.4. Stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de antrenament, in raport cu particularitatile de
vârstă si sex;
5.5. Intocmeste planurile de pregatire a loturilor nationale si asigura controlul asupra procesului de instruire
in cluburile sportive in care se practica artele martiale precum si la loturile nationale;
5.6. Stabileste criteriile de selectie a sportivilor in loturile nationale,aproba componenta extinsa a lotului si o
supune spre aprobare Comitetului Director;
5.7. Analizeaza modul de desfasurare din punct de vedere tehnic al competitiilor interne si internationale,
comportamentul sportivilor in intalnirile internationale , informeaza Comitetul Director asupra asupra
acestor aspecte si dacă este cazul, propune masurile care se impun;
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5.8.Organizeaza stagii de pregatire si perfectionare, cursuri teoretice si practice specializate in vederea
eliberarii adeverintei pentru formarea de noi instructori, face propuneri de promovare recompensare sau
retrogradare, in functie de munca depusa;
5.9. Colaboreaza cu celelalte comisii si colegii din cadrul FRWK in elaborarea diferitelor documente si
realizarea de acțiuni;
5.10.Studiaza literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutatile pe plan international,pentru
informarea si documentarea antrenorilor/instructorilor, tine legatura cu Institutul de Cercetari in domeniul
educatiei fizice si sportului, Centrul de Medicina Sportiva si Institutiile de Educatie Fizica si Sport pentru
elaborarea unor studii si valorificarea cercetarilor datelor statistice si rezolvarea diferitelor probleme cu
caracter metodic;
5.11.Se ocupa de organizarea activitatii de instruire, antrenament, stagii de pregtire pentru copii si juniori,in
vederea sustinerii de competitii cu inalt nivel tehnic;
Art. 43. COLEGIUL ARBITRILOR : este organul tehnic constituit din cei mai reprezentativi arbitri , principalele
criterii fiind pregatirea profesionala , rezultatele obtinute pe parcursul activitatii, precum si disponibilitatea si
dorinta de implicare.
1. Colegiul Arbitrilor isi desfasoara activitatea pe durata unui mandat, care incepe la data aprobării
componenței de către CD si se incheie la momentul aprobării componenței de către CD, care va avea loc
intr‐o ședință ce se va desfășura după urmatoarea Adunare Generale de Alegeri a unui nou CD.
Membrii colegiului pot fi realeși in următoarele legislaturi.
2. Colegiul Arbitrilor este format din 5–9 persoane : președinte, vicepreședinte,și membri), componența sa
fiind aprobată de către CD.
Presedintele colegiului va fi selectat dintre arbitrii internationali, experimentati si reprezentativi de catre CD
al FRWK ‐iar membrii colegiului sunt desemnati de catre Presedintele Colegiului si validati de catre CD.
3. Colegiul Arbitrilor iși elaborează propriul Regulament de funcționare pe care il va supune aprobării CD.
4. Colegiul Arbitrilor colaborează cu celelalte colegii și comisii la elaborarea programului anual de activități
interne și internaționale al FRWK ;
5. Colegiul Arbitrilor are ca scop:
‐ testarea, pregatirea, promovarea si perfectionarea arbitrilor;
‐ nominalizarea arbitrilor competenti si cunoscatori ai limbii engleze pentru participarea la cursurile
internaționale de formare, organizate de forurile internaționale la care FRWK este afiliată, fara discriminare
pe motive politice, religioase, rasiale, de nationalitate, sex sau varsta.
6. Atribuțiile și obiectivele Colegiului Antrenorilor sunt:
a) Organizeaza cursuri pentru formarea si perfecţionarea arbitrilor, examene pentru promovarea acestora,
b) Acorda categorii de clasificare, retrogradare sau radiere a unor arbitri, in funcție de cantitatea și calitatea
activității depuse de acestia in competiții ;
c) Pregateste materialele tehnice (fise de arbitraj,sistemele de notare etc.) in vederea desfasurarii in conditii
regulamentare a competitiilor ;
d) Verifica echipamentul de concurs al sportivilor care trebuie sa fie in concordanta cu cerintele
regulamentelor de concurs ;
e) Tine evidenta arbitrilor departamentului ;
f) Adopta Regulamentul de arbitraj in conformitate cu regulamentele internaţionale si rezolva contestatiile
aparute in timpul competitiilor;
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g)Propune, in conditiile in care federația dispune de venituri proprii, marirea baremului de arbitraj față de
cuantumul din HG 1447,in functie de aportul fiecaruia ;
h)Deleaga arbitri la actiunile interne si internationale organizate de federatie; propune Comitetului Director
arbitri straini care sa fie invitaţi pentru arbitrarea concursurilor internaţionale disputate în tara noastră si
arbitrii romani care sa se deplaseze peste granita pentru arbitrarea concursurilor;
i)Judeca contestatiile depuse in timpul competitiilor cu privire la modul de arbitrare si impreuna cu arbitrii
implicati analizeaza probele si ia decizia finala.
j)Primeste din partea cluburilor listele cu sportivii participanti in competitii, si in baza lor efectueaza tragerea
la sorti(verificand greutatea sportivilor pentru probele de fighting),stabileste ordinea de intrare in concurs si
inmaneaza aceste documente secretariatului de competitie ;
k)Verifica legitimatiile de sportiv pentru sportivii inscrisi in competitie, asigurandu‐se de existenta avizului
medical, a vizei anuale si raspunde in cazul in care sunt depistati concurenti care nu indeplinesc conditiile
cerute ;
l) Secretarul de competitie va anunta ordinea intrarii in concurs,va intocmi procesul verbal al competitiei si il
va semna impreuna cu presedintele subcomisiei (sau delegatul acestuia),dupa care va depune la federatie
documentatia competitiei, in termen de 5 zile de la terminarea concursului in vederea omologarii si a
inregistrarii rezultatelor in statistica MTS ;
Modul de organizare a cursurilor pentru formarea si perfectionarea arbitrilor, categoriile de clasificare,
aplicarea de masuri disciplinare precum si nivelul indemnizatiei de arbitraj vor fi cuprinse in Regulamentul
Colegiului Arbitrilor care se va elabora de către colegiu si care va fi prezentat spre aprobare Comitetului
Director al federatiei.
Art. 44. COMISIA DE ORGANIZARE COMPETIȚII este un organ tehnic constituit din cadre de specialitate,care
activeaza in vederea aplicarii hotararilor Comitetului Director cu privire la organizarea tuturor competitiilor
prevazute in calendarul competitional. Este alcatuită din 5 ‐ 7 persoane care au demonstrat calitati tehnice si
manageriale foarte bune, alese de membrii departamentului.
Se intruneste in sedinte de lucru inaintea oricarui eveniment sportiv,stabilind strategia de desfasurare a
acestuia.
1. Obiectivele comisiei sunt:
‐ sa asigure desfasurarea tuturor competitiilor prevazute in calendarul competitional al departamentului in
conformitate cu regulamentele aprobate;
‐ sa se preocupe de asigurarea suportului logistic de desfasurare a competitiei;
2. Atributiile comisiei sunt :
a)Urmareste desfasurarea concursurilor interne, analizeaza masura in care se rezolva scopurile propuse,
lipsurile si deficientele lor si propune masuri de imbunatatire a regulamentelor de desfasurare;
b)Solicita asistenta medicala calificata la toate competitiile si urmareste ca aceasta sa se realizeze ;
Art.45. COMISIA DE ACORDARE ȘI OMOLOGARE GRADE – este singurul organism abilitat să acorde și să
omologheze grade acordate sportivilor, antrenorilor și altor membri ai federației. Această comisie iși
elaboreaza propriul regulament de organizare si funcționare, care trebuie aprobat de Comitetul Director.
Art. 46. COMISIA DE DISCIPLINĂ și ETICĂ SPORTIVĂ – CDES ‐ este un organism de lucru, specializat și cu
caracter permanent sub coordonarea Comitetul Director.
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Comisia de Disciplină si Etică Sportivă este singurul organism de lucru al FRWK competent să analizeze și să
aplice sancțiuni, in prima instanță, pentru toate faptele care constituie abateri, prevazute si sancționate
conform Statutului si Regulamentului de Disciplină si Etică Sportivă ale Federatiei.
Această comisie isi elaboreaza propriul regulament de organizare si funcționare, care trebuie aprobat de
Comitetul Director.
Art. 47. COMISIA DE APEL ‐ este un organism de lucru cu caracter permanent și se află sub coordonarea
Comitetului Director (CD) al federației. Comisia de Apel soluționează apelurile împotriva hotărârilor Comisiei
de Disciplină și Etică Sportivă a FRWK. Componența comisiei, suspendarea sau eliberarea din funcție a
membrilor, vor fi aprobate de către CD (conform art.41, lit j din statut).
Aceasta comisie isi elaboreaza propriul regulament de organizare si funcționare, care trebuie aprobat de
Comitetul Director.
CAPITOLUL 7 ‐ ÎNREGISTRAREA SPORTIVILOR ÎN EVIDENȚELE FRWK
Art. 48. ÎNREGISTAREA SPORTIVILOR LA FRWK
1. Federaţia Română de Wushu Kungfu şi structurile sportive afiliate oferă cadrul organizatoric, tehnic şi
material pentru valorificarea aptitudinilor sportivilor practicanţi de wushu kungfu, intr‐un sistem specializat
de selecţie, pregătire şi competiţie, in vederea afirmării lor pe plan naţional şi internaţional.
Sportivii de performanță sunt persoanele care practică sistematic și organizat sportul și participă în competiții
cu scopul de a obține victoria aupra partenerului, pentru autodepășire sau record.
Pentru a participa la activitățile federației (stagii de pregătire, competiții sportive oficiale regionale, naționale
sau internaționale), un sportiv trebuie să fie legitimat la o structură sportivă din cadrul FRWK și înscris în
evidențele federației.
Legitimarea este procedura prin care un sportiv este înregistrat ca sportiv de performanţă în cadrul unei
structuri sportive. Fișele de legitimare, împreună cu toate celelalte documente necesare legitimării, nu se vor
mai trimite la FRWK. Fiind proprietatea structurilor sportive, acestea vor fi păstrate în consecință.
2. Pentru efectuarea legitimărilor la club, se recomandă utilizarea următoarelor documente:
‐ cererea de legitimare, completată citeț, cu toate datele solicitate. Cererea va conține obligatoriu:
‐ acordul de colectare și prelucrare a datelor personale în scopul desfășurării activității clubului, inclusiv, dar
nelimitându‐se, la transmiterea acestora către FRWK, MTS, DJTS, autorități competente și publicarea parțială
sau totală pe canalele oficiale (pentru minori acordul va fi dat de părinți sau reprezentant legal);
‐ angajamentul de a nu consuma substanțe aflate pe lista cu substanțe interzise publicată anual de Agenția
Națională Antidoping;
‐ acordul de folosire a imaginii statice și/sau în mișcare de către club și federație;
‐ semnătura sportivului (sau a unuia dintre părinţi pentru minori);
‐ semnătura şi ştampila conducătorului clubului sportiv.
certificatul de naştere sau cartea de identitate a sportivului, în copie;
adeverinta medicala cu menţiunea “ Apt pentru efort fizic”, in original;
2 fotografii recente, ¾ cm, color (una din ele urmând să fie aplicată pe legitimația sportivă, de către structura
sportivă în cauză);
3. Evidența legitimărilor este în competența Federației Române de Wushu Kungfu – pentru practicanții de
sporturi care fac obiectul de activitate al federației. În acest sens, structurile sportive vor transmite către
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FRWK un formular ( model anexat), completat cu toate datele solicitate. FRWK va înregistra fiecare sportiv în
Registrul de evidență a legitimărilor și va emite legitimația de sportiv.
4. Legitimația de sportiv emisă de FRWK, în urma solicitării structurii sportive, reprezintă documentul oficial
de identitate sportivă care atestă calitatea de sportiv de performanță apt să reprezinte clubul din care face
parte intr‐o competiţie oficială locală, regionala, naţională sau internatională, pe ramura sportivă wushu
kungfu.
5. Legitimaţia de sportiv este individuală, netransmisibilă și își pierde valabilitatea dacă nu este vizată 2 ani
consecutivi. În aceasta vor fi trecute toate rezultatele obținute în competițiile oficiale, categoriile de
clasificare sportivă, stagii de pregătire, gradații obținute – în cadrul FRWK.
6. Legitimația de sportiv emisă de FRWK nu poate fi folosită pentru participarea la activităţile altor federații
sportive și nici la activitățile organizate de structuri sportive care nu fac parte din FRWK. In cazul in care sunt
depistate astfel de fapte, ele vor face obiectul sancțiunilor conform regulamentului CDES.
7. Emiterea legitimațiilor sportivilor se poate face pe tot parcursul anului;
8.Un sportiv nu poate fi înregistrat decât pe numele său legal, în baza datelor transmise de către președintele
clubului la care este legitimat. Orice nerespectare a acestora, duce la anularea carnetului de legitimare şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute de Regulamentul Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă. În consecință,
președintele structurii sportive este în totalitate răspunzător pentru corectitudinea datelor transmise la
FRWK.
9. Dreptul sportivului de a participa la activitățile oficiale locale şi/sau naţionale decurge de la data
înregistrării legitimării în Federaţie și emiterea legitimației de sportiv.
10. Un sportiv poate fi legitimat la o singură structură sportivă afiliată la Federația Română de Wushu Kungfu.
11. Sportivul legitimat beneficiază de toate drepturile conferite de Statutul şi Regulamentele Federaţiei
Române de Wushu Kungfu.
12. Sportivul legitimat se supune obligaţiilor ce decurg din Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de
Wushu Kungfu.
13. Eliberare duplicate: în cazul pierderii, deteriorării sau inexistenței spațiului necesar pentru înscrisuri,
reprezentantul structurii sportive la care este legitimat sportivul poate solicita, în scris, secretariatului FRWK
eliberarea unui duplicat al legitimației de sportiv, menționând motivul solicitării și achitând taxa aferentă.
Duplicatul va avea același număr de inregistrare cu legitimația inițială.
14. Dubla legitimare la două structuri sportive afiliate FRWK nu se admite și nu se inregistrază in federație.
CAPITOLUL 8 ‐ VIZE, TAXE ŞI COTIZAŢII
Art. 49. AFILIERE STRUCTURĂ SPORTIVĂ: taxa se va achita după primirea, de la secretariatul federației, a
înștiințării că structura sportivă a fost acceptată de Comitetul Director ca membru afiliat provizoriu.
Art. 50. AUTORIZAŢIA ANUALĂ FUNCȚIONARE STRUCTURĂ SPORTIVĂ: se va achita înainte de data
participării la acțiunile FRWK în anul respectiv (competiții, stagii, pregătiri lot, ședințe etc), în cuantumul
aprobat de CD FRWK. In cazul in care va fi achitată până la data de 01 aprilie, structurile sportive beneficiază
de reducere cu 50% față de suma aprobată.
Nu este condiționată de numărul de sportivi înscriși la federație.
Structurile sportive care se vor afilia după data de 01 aprilie vor achita autorizația redusa cu 50% in situația in
care vor face plata in cel mult 2 luni de la data aprobării afilierii.
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Art. 51. VIZA ANUALĂ ANTRENOR / INSTRUCTOR: se va achita in același timp cu autorizația anuală, și
condiționează participarea la activitățile federației (competiții, stagii, pregătiri lot, ședințe etc). In cazul in
care va fi achitată până la data de 01 aprilie, persoanele beneficiază de reducere cu 50% față de suma
aprobată.
Pentru achitarea vizei anuale este obligatoriu sa se trimită copie de pe documentele care atestă calificarea
profesională, respectiv carnetele de antrenor/ instructor sau de pe certificatele de calificare emise de
autoritați cu competențe. În lipsa acestora, nu se vor aplica vize, iar banii vor fi restituiți.
Fiecare club sportiv este obligat să aibă cel puțin un antrenor sau un instructor calificat.
Antrenorii Emeriți sunt scutiți de la plata vizei anuale de antrenor; in cazul în care persoana respectivă
participă in federație și in calitate de sportivi sau arbitri, vizele pentru acestea trebuie achitate in cuantumul
din tabel.
Art. 52. VIZĂ ANUALĂ ARBITRI: conferă arbitrilor dreptul de a arbitra în competițiile oficiale ale federației în
anul respectiv.
Lista oficială a arbitrilor va fi transmisă federației de președintele Colegiului Arbitrilor la inceputul fiecărui an;
persoanele care nu se regăsesc pe aceasă listă nu pot achita viza anuală și nu au dreptul să arbitreze în
competițiile oficiale ale FRWK ( conform regulament colegiu).
Arbitrii trebuie să fie înscriși la o structură sportivă afiliată FRWK.
Art. 53. VIZA ANUALĂ SPORTIV: Vizele anuale pentru sportivi se vor achita numai după achitarea autorizației
anuale de funcționare a clubului și a vizei anuale pentru antrenori / instructori.
Pentru achitarea vizelor anuale se va transmite prin e‐mail lista nominală cu persoanele pentru care se achită
viza, conform modelului anexat. Responsabilitatea pentru exactitatea datelor transmise revine în totalitate
persoanei împuternicite de club să transmită documentul.
Viza anuală conferă sportivului dreptul de a participa la acțiunile oficiale ale federației (competiții, stagii etc).
Sportivii care au primit Titlurile de Maestru Emerit al Sportului sau Maestru al Sportului sunt scutiți de la plata
vizei anuale de sportiv, celelalte taxe achitându‐se în cuantumul din tabel.
Art. 54. TAXĂ INSCRIERE SPORTIV ÎN COMPETIȚIE: se va achita înainte de data desfășurării competițiilor, la
termenul și în condițiile specificate în invitația oficială.
Art. 55. TAXĂ CONTESTAȚIE LA DECIZIA ARBITRILOR: se va achita concomitent cu depunerea contestației la
comisia de arbitri delegată să analizeze contestațiile; cererile depuse fără taxa nu vor fi analizate. În cazul în
care cererea este soluționată în favoarea deponentului, taxa va fi restituită.
Art. 56. CERTIFICATELE DE GRAD se eliberează numai pentru sportivii, instructorii și antrenorii care fac parte
dintr‐o structură sportivă afiliată FRWK și au viza anuală achitată pe anul în curs.
Condițiile tehnice de acordare și omologare grade sunt stabilite în Regulamentul Comisiei de Acordare și
Omologare Grade.
Secretariatul federației va înregistra în baza de date gradele acordate conform regulamentelor și va elibera
diploma care va certifica gradul respectiv.
Art. 57. TAXĂ DEPUNERE DOSAR COMISIE DE DISCIPLINĂ / APEL se va achita concomitent cu depunerea
dosarului la Comisia de Disciplină și Etică Sportivă, respectiv Comisia de Apel; dosarele depuse fără taxa nu
vor fi analizate.
CAPITOLUL 9 – ANTRENORI, INSTRUCTORI, ARBITRI
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Art. 58. ANTRENORI ‐ Inițierea si antrenarea in ramura sportivă wushu kungfu poate fi făcută numai de
persoane calificate, care poseda atestat de antrenor wushu kungfu/arte marțiale sau instructor sportiv cu
competențe in wushu kungfu.
1. Formarea antrenorilor se face conform legislației in vigoare.
Pentru a fi înregistrat în evidențele FRWK, antrenorul va depune la secretariat următoarele documente :
‐ Copie de pe Certificatul de calificare emis de autoritatea la care s‐au desfășurat cursurile + suplimentul ;
‐ Copie de pe carnetul de antrenor emis de către CNFPA – SNA ;
‐ Dovada că face parte sau se află intr‐un raport juridic cu o structură sportivă afiliată FRWK.
2. Avansare în grad antrenori: in funcție de vechime și de rezultatele obținute de către sportivii antrenați,
antrenorii pot obține categorii superioare, in urma susținerii de examene de avansare la Școala Națională de
Antrenori. Pentru a primi aprobare de la FRWK în vederea înscrierii la examenul de avansare trebuie ca
antrenorul respectiv să îndeplinească cumulativ următoarele :
a) indeplinirea condițiilor impuse de către SNA pentru avansare ( se găsesc pe www.cnfpa‐sna.ro);
b) participarea la cursuri de perfecționare organizate de FRWK în ultimii 2 ani;
c) participarea, cu sportivi, la competițiile oficiale ale federației;
d) sa nu fi primit avertismente sau penalizari.
Art. 59. INSTRUCTORI – calitatea de instructor sportiv poate fi obținută prin absolvirea de cursuri de formare
profesională organizate de entități acreditate sau prin absolvirea unui liceu cu profil sportiv.
Deoarece nu există in nomenclatorul de funcții și meserii calificarea de instructor de wushu kungfu, pentru a
fi înregistrat in evidențele FRWK, trebuie să aibă o recomandare de la un club sportiv afiliat că este apt din
punct de vedere tehnic pentru a preda această ramură sportivă.
Pentru a fi înregistrat în evidențele FRWK, instructorul va transmite la secretariatul federației următoarele
documente :
‐ Copie de pe Certificatul de calificare emis de autoritatea la care s‐au desfășurat cursurile + suplimentul ;
‐ Copie de pe carnetul de instructor emis de către DJTS sau DSMB ;
‐ Dovada că face parte sau se află intr‐un raport juridic cu o structură sportivă afiliată FRWK.
‐ Recomandarea unei structuri sportive afiliată federației.
Pentru ca nivelul tehnic de pregatire sa fie în concordanță cu evoluția la nivel internațional, antrenorii și
instructorii vor participa la minimum 2 stagii anuale organizate de federatie.
Atributiile antrenorilor si instructorilor sunt :
‐

Conduc nemijlocit procesul instructiv‐educativ al grupelor si raspund de rezultatele obţinute de
sportivi;

‐

Stabilesc continutul procesului de instruire si programele de pregatire din cadrul unitatii sportive
respective si organizeaza indeplinirea lor;

‐

Organizeaza si conduc actiunea de inscriere in unitatea sportiva respectiva a celor ce doresc sa fie
initiati in practicarea artelor martiale, precum si actiunea de selectie a sportivilor in scopul asigurarii
unor efective cu reale perspective de a obtine rezultate de valoare;

‐

Pregatesc sportivi pentru participarea la competitii, analizeaza cu spotivii participarea la concursuri,
stabilesc concluziile si masurile pentru imbuntatirea procesului de initiere si perfectionare în
practicarea artelor martiale;

‐

Se ingrijesc de asigurarea tuturor conditiilor materiale si de alta natura necesare pentru buna
desfasurare a procesului de instruire si antrenament in cadrul unitatii sportive respective;
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‐

Tin evidenta activitatii sectiei sau a unitatii respective de arte martiale cu privire la inscrierea
membrilor, participarea la antrenamente, rezultatele obţinute de sportivi la competiţii, etc.

Art. 60. ARBITRI
1. Calitatea de arbitru wushu kungfu poate fi obtinuta de orice practicant de wushu kungfu din cadrul
federației (sportiv, antrenor, instructor) care participă la un curs de formare organizat de Colegiul Arbitrilor
FRWK. Condițiile pentru inscrierea la cursul de formare sunt stipulate in Regulamentul colegiului.
2. Arbitrul este o persoana oficiala, calificata sa conduca o competitie. El veghează ca in timpul competitiei sa
fie respectate prevederile Regulamentelor de concurs, Statutului și Regulamentelor FRWK si sanctionează
conform prevederilor acestuia orice abatere.
3. Arbitrul este responsabil pentru deciziile date in timpul unei competitii si in cazul in care se constata ca
acestea contravin regulamentului sau punctajele acordate sunt mult diferite de ale celorlalti arbitri, arbitrul in
cauză poate fi sanctionat conform regulamentului Colegiului Arbitrilor și/sau Comisiei de Disciplina si Etică
Sportivă.
4. Arbitrul poate fi remunerat pentru activitatea de arbitraj depusă in competiție, cuantumul fiind stabilit de
Arbitrul șef in funcție de calitatea activitatii prestate, timpul alocat, cu respectarea legislației in viigoare.
5. Pentru a fi înscris pe lista oficială a arbitrilor pentru anul in curs, persoana respectivă trebuie să dețină
calificarea de arbitru și să aibă achitată viza anuală.
Arbitrii sunt testati si promovati in conformitate cu normele impuse de Regulamentul Colegiului Arbitrilor.
CAPITOLUL 10 – LOT NAȚIONAL
Art. 61 (1)Prin lot national se intelege grupul celor mai buni sportivi selectionati pentru a reprezenta Romania
la competitiile internationale oficiale. Componentii lotului national trebuie sa fie un exemplu de conduita si
disciplina in pregatirea sportiva si extrasportiva, sa beneficieze de pregatire speciala conform planurilor de
pregatire stabilite de antrenorii de lot.
2. Componența lotului național lărgit este în atribuția colectivului tehnic de antrenori, conform criteriilor de
selecție aprobate de Comitetul Director al FRWK.
3. Componența lotului național pentru participarea la CM, CE, Cupe Mondiale sau Europene, va fi stabilită de
colectivul tehnic, în funcție de performanțele obținute în procesul de pregătire și va fi aprobată de CD FRWK.
4. Din Lotul Național al României pot face parte doar sportivii care au cetățenie română.
5. Membrii lotului național au următoarele drepturi:
a) să fie selecționați în echipa reprezentativă;
b) să beneficieze de pregătire centralizată organizată conform planurilor de pregătire;
c) să li se asigure, în limita posibilităților, o parte din necesarul financiar necesar pregătirilor centralizate și
deplasărilor la campionate internaționale oficiale, primordial celor mai valoroși sportivi și cu cele mai bune
rezultate internaționale;
d) să fie premiați pentru rezultatele obținute;
e) să fie propuși pentru clasificările meritorii de: MAEŞTRI ai SPORTULUI sau MAEŞTRI EMERIŢI AI SPORTULUI
în funcție de rezultatele obținute și în concordanță cu Normeșle de clasificare sportive ale federației;
6. Membrii lotului național au datoria:
a) de a lupta cu abnegație în competițiile internaționale pentru obținerea victoriei;
b) să respecte programul de pregătire întocmit de antrenorii de lot;
c) să fie exemplu de disciplină și siguranță în pregătirea sportivă;
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d) să obțină rezultate de valoare în cadrul competițiilor naționale și internaționale;
e) să respecte și să participe la programul de pregătire și cel competițional stabilit de antrenorii de lot.
Sportivul are obligația să se prezinte la pregătire de Lot Național în vârf de formă;
f) să colaboreze cu antrenorii de lot pentru o bună desfășurare a activității de performanță, să respecte
termenele limită la convocări și să aibă o atitudine / comportament de fair play în timpul tuturor
evenimentelor la care participă. Sportivul va participa la toate probele la care a fost convocat;
g) să mențină un mod de viață sănătos și să participe la testările fizice, testările medicale, controlul
antidoping, stagiile și cantonamentele de pregătire centralizată;
h) să poarte cu respect echipamentul de reprezentare al echipei naționale la competițiile oficiale ale FRWK
sau de fiecare data când îi este solicitat să reprezinte România;
i) să paricipe la festivitatea de deschidere și/sau închidere a competițiilor oficiale internaționale, precum și la
festivitatea de premiere, dacă este cazul, in echipamentul de lot national;
j) să participle, dacă este solicitat, la acțiunile FRWK sau la diferite activități de marketing și publicitate în
măsura în care programul de pregătire și cel competițional îi permite acest lucru;
k) să respecte statutele, regulamentele și hotărârile FRWK;
l) să nu aducă prejudicii FRWK sau imaginii sportului prin comportamentul sau declarațiile sale;
m) sportivii majori (peste 18 ani), semnează pe propria răspundere că sunt apți din punct de vedere medical
în vederea participării la pregătirea de lot și activitatea competițională internațională. Sportivii vor avea
asigurare medicală pentru sportivi pentru competițiile internaționale;
n) pentru sportivii minori, vor semna părinții sau tutorele legal o declarație pe propria răspundere (formular
tip);
o) sportivii NU consumă ȚIGĂRI sau ALCOOL pe toată durata pregătirii de lot și activitatea competițională
internațională în care reprezintă FRWK.
p) sportivii NU vor participa la alte competiții pe alte ramuri de sport cu o lună (30 zile) înaintea participării la
o competiție internațională oficială. In cazul în care incalcă această prevedere, sportivii in cauză vor fi
sancionați conform cu Regulamentul Comisiei de Disciplină și vor suporta eventualele cheltuieli făcute cu
achitarea costului cazării, taxelor de concurs, biletelor de avion etc; excepțiile vor fi aduse la cunoștința și
aprobarea CD de antrenorii de lot.
7. Antrenorii de lot național : sunt desemnați de Colegiul antrenorilor al FRWK și aprobați de Comitetul
Director, din rândul antrenorilor cu grad superior și care au timpul necesar să se ocupe de pregătirea
sportivilor in baza unui program binne stabilit. Atribuțiile, drepturile și obligațiile antrenorilor de lot național
vor fi stipulate in Regulamentul Colegiului Antrenorilor.
CAPITOLUL 11 – COMPETITII
Art. 62.(1) FRWK este singurul organ în măsură să decidă în legătură cu organizarea competițiilor interne de
Wushu Kungfu la care participă membrii afiliați. Campionatele naționale și Cupa României se vor organiza
obligatoriu de FRWK sau sub egida sa.
Comitetul Director, în strânsă colaborare cu Colegiul Arbitrilor, adoptă regulamentele care stabilesc condițiile
de participare și de organizare a competițiilor.
Membrii afiliați se angajează, prin înscrierea la respectivele competiții, să respecte regulamentele acestora,
precum și alte decizii ale organelor competente ale FRWK.
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Comitetul Director hotărăște crearea sau reluarea unor competiții interne, precum și suprimarea unora
dintre cele existente.
(1) Competițiile internaționale de Wushu Kungfu care au loc pe terioriul României și nu sunt organizate de
către FRWK trebuie autorizate de federație.
FRWK este singura în drept să autorizeze înscrierea și participarea echipelor reprezentative ale României și a
echipelor de club în competiții internaționale oficiale de Wushu Kungfu.
FRWK are competența exclusivă să organizeze Campionatele Europene și Mondiale de Wushu Kungfu,
respectiv cupele europene și mondiale, pe teritoriul României.
Membrii afiliați ai federației pot contracta, organiza și disputa competiții oficiale sau amicale cu echipe
similare din alte țări în România și peste hotare, numai cu aprobarea CD al FRWK.
Art. 63. COMPETITII INTERNE
1. La competiţiile oficiale inscrise in programul de activități al federației vor putea participa doar structurile
sportive afiliate la FRWK și care au drept de funcționare, prin autorizația anuală emisă.
2. La competiţiile oficiale inscrise in programul de activități al federației, sportivii trebuie să fie in evidența
federației și să prezinte înaintea începerii competiţiei, pentru verificare, carnetele de legitimare emise FRWK
vizate pe anul în curs, viza medicală la zi, declarația pe proprie răspundere, fără de care nu se admite
participarea în competiţie.
3. Verificarea indeplinirii cumulative a condițiilor enumerate mai sus precum si cele inscrise în invitația‐
regulament trimisă pentru fiecare competiție in atributiile Colegiului Arbitrilor.
Nerespectarea acestor conditii va conduce la descalificarea sportivului.
4. In cazul in care,in urma unor sesizari sau a controlului efectuat de catre membrii Comitetului Director vor fi
descoperite nereguli, vor fi penalizati atat cei care au dat avizul pentru pentru participarea in competitie,cât
si sportivii aflati in cauza.
5. Dreptul sportivului de a participa la competiţii oficiale decurge de la data inscrierii in evidența federației.
6. In cazul sportivilor care nu deţin cetăţenie româna, dar sunt legitimaţi la un club afiliat la FRWK și sunt
inscriși în evidențele federației, participarea la Campionatele Naţionale ale României este însoţită de
următoarele precizări:
‐ sportivul care se califică în finale şi ajunge pe podiumul competiţiei, va primi o DIPLOMĂ conform locului
ocupat. Nu i se va decerna titlul de Campion Național al României. Nu va fi premiat cu medalii. Acestea vor
reveni în mod corespunzător următorilor sportivi români clasaţi în ordine în urma sa.
7. La celelalte competiţii desfăşurate în România, sportivii care nu au cetățenie română pot participa,
respectând regulamentul competiţiei respective şi a prevederilor Regulamentelor FRWK.
8. Sportivii sunt obligaţi să păstreze disciplina şi ordinea cea mai desăvârşită pe toată durata competiţiei, în
toate împrejurările în care vin în contact cu oficialii organelor federaţiei, ai clubului din care fac parte, cu
arbitrii şi cu publicul.
9. Structurile sportive care vor să organizeze competiții de wushu kungfu trebuie să obțină aprobarea
Comitetului Director. Aprobarea se va obține prin transmiterea unei cereri si a unui document in care se va
descrie pe scurt locația desfășurării, posibilități de cazare si alte precizări necesare.
Art.64. COMPETITII INTERNATIONALE : sunt competitii oficiale (campionate mondiale, europene ,balcanice,
cupe mondiale, europene etc) la care federatia va fi reprezentată de delegația oficială din care fac parte
sportivii lotului național, colectivul tehnic de antrenori, arbitri, oficiali, medic, maseor etc.
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Pentru participarea la CM și CE, autorizația de participare va fi acordată de catre Ministerul Tineretului si
Sportului, iar pentru cupe si competitii internationale regionale sau intercluburi, avizul de participare va fi dat
de catre FRWK.
CAPITOLUL 12 – PERSONALUL SALARIAT AL FEDERAȚIEI
ART. 65 ‐ Ocuparea posturilor personalului salariat al federaţiei se face în conformitate cu Statutul FRWK –
art. 42 lit f), art.43, lit. j) și legislaţiei în vigoare.
1. PREȘEDINTE – conform statut
2 SECRETAR GENERAL – asimilată cu secretar federație, iar gradația va fi in funcție de legislația în vigoare.
Pentru gradul IA:
‐ studii superioare de lungă durată;
‐ minimum 5 ani vechime în activitatea de conducere şi organizare în domeniul sportului;
‐ cunoscător al legislației in domeniul sportiv;
‐ aptitudini manageriale;
‐ cunoscător a cel puţin o limbă străină ‐ engleză prioritar, abilități de comunicare
‐ responsabilitate în conducerea, organizarea şi coordonarea activităţii.
‐ abilități de utilizare computer
3. SECRETAR FEDERAȚIE ‐ asimilată cu secretar federație, iar gradația va fi in funcție de legislația în vigoare.
Pentru gradul I:
‐ studii superioare de scurtă sau lungă durată;
‐ Competențe necesare: limbi străine cunoscute – engleză prioritar, abilități de comunicare, operare
calculator
‐ Experiența necesară: 5 ani vechime in funcții de conducere sau execuție în domeniul sportiv
4. CONTABIL /ECONOMIST
‐ absolvent studii medii /superioare de specialitate, în domeniul economic;
‐ vechime în muncă cel puţin 5 ani;
‐ cunoştinţe în domeniul tehnicii de calcul;
‐ cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
Finanțarea salariaților federației va fi făcută din alocație bugetară (primită prin contract de la MTS – conform
legislației in vigoare) și din veniturile proprii ale federației.
Norma de muncă va fi conform necesităților federației (normă intreagă sau parțială).
In situația in care va fi necesar și vor exista fonduri in federație, CD poate aproba inființarea si a altor posturi.
CAPITOLUL 13 ‐ RECOMPENSE, SANCȚIUNI, MĂSURI DISCIPLINARE
Art.66. Pentru rezultate deosebite în competițiile interne și internaționale, precum și ca o recunoaștere a
contribuției aduse la dezvoltarea Wushu Kungfu, federația poate acorda următoarele recompense:
Titlul de membru de onoare al federației;
Titlul de președinte de onoare al federației;
Prime și premii în bani, materiale și echipament sportiv;
Diplome de onoare;
Titluri și distincții acordate conform legii.
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Art.67. Nerespectarea Statutului, a regulamentelor, hotărârilor și deciziilor FRWK de către membrii afiliați
federației sau de către membrii acestora, precum și de către oficiali, sunt pedepsite pe plan disciplinar.
Răspunderea disciplinară reprezintă ansamblul de norme legale privind sancţionarea faptelor de încălcare cu
vinovăţie, de către orice persoană fizică sau juridică a unor reguli sau norme de conduită, care asigură
desfăşurarea în condiţii de eficienţă a procesului activităţii de Wushu Kungfu, reguli acceptate şi asumate prin
chiar actul afilierii la FRWK. Astfel de fapte sunt prevăzute in art.69 din Satutul FRWK.
Autoritatea disciplinară și Sancțiunile care pot fi date pentru nerespectarea Statutului, regulamentelor FRWK
a normelor şi a hotărârilor AG sau ale CD sunt cele prevăzute in Art.70‐71 din Statut și în Regulamentu
Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă.
CAPITOLUL 14 ‐ CODUL ETIC AL PRACTICANȚILOR DE WUSHU KUNGFU
Art.68. Fiecare practicant de wushu kungfu este un ambasador al budo‐ului (artelor martiale) prin
comportamentul său, reputatie si disciplină.
Spiritul de corectitudine si dreptate: Corectitudinea trebuie sustinuta prin rabdare si curaj.
Curajul: Este spiritul indraznelii si determinarii. A face ceea ce este just intr‐o stare de severitate si luciditate,
conservand stapanirea de sine (in absenta fricii). La acest grad de valoare, atitudinea normala in relatia cu
alte persoane este o inalta dovada de umanitate care inglobeaza bunatatea.
Bunatatea si bunavointa: Aceasta calitate permite de a fi întotdeauna atent cu altii, ceea ce permite sa iti
ajuti aproapele. Întrajutorarea mutuala si prosperitatea mutuala traduc perfect aceasta dispoziţie de spirit.
Aceasta este respectul pentru altii, dorinţa de a‐i onora, de a nu cauza tulburari inutile, avand drept
consecinţa manifestarea curtoaziei si a politetii.
Politeţea: Este expresia interesului acordat altuia, oricare ar fi valoarea sa sau slăbiciunea, manifestându‐se
prin gesturi, atitudini autentice şi sincere.
Ceremonialul şi eticheta fac parte din exteriorizarea politeţii.
Sinceritatea: Minciuna si echivocul sunt egal considerate drept lasitate. Fara sinceritate, politetea nu este
decat simulare. Cuvantul dat trebuie sa fie o garantie suficienta.
Onoarea: Sensul onoarei trece prin respectul fata de sine si fata de ceilalţi. Aceasta este stiinta de a fi demn,
de a avea un suflet mare si de a conserva respectul fata de sine. Onoarea este atasata manierei de
comportament fata de altii.
Fidelitatea: Datoria de fidelitate înseamnă a proba fidelitatea si loialitatea cu privire la idealurile urmarite.
Fidelitatea este afirmarea loialitatii cu privire la cei care merita incredere.
Controlul de sine: Aceasta este stiinta dominarii impulsurilor, stiinta dominarii fizicului si moralului.
Corectitudinea, curajul, bunatatea, politetea, rabdarea, onoarea, loialitatea, modestia, respectul sunt valori
indispensabile controlului de sine, care este chintesenţa codului onoarei si moralei traditionale. Toate aceste
principii conduc la elevarea omului si au ca scop integrarea armonioasa a acestuia în societate, înlesnindu‐i
ameliorarea.
Acest regulament a fost aprobat de catre Comitetul Director al FRWK în 20.12.2018 si va intra in vigoare din
data de 01.01.2019.
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