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STATUTUL ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ FEDERAȚIA DE TIR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
 CAPITOLUL I 

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA 
 
1. Denumirea Federației 

 
1.1 Denumirea Federației este Asociația Obș tească  Federația de Tir din Republica Moldova - 

denumită în continuare Federația. Denumirea abreviată este FTRM. 
 
2. Forma juridică a Federației 

 
2.1  Federația  este  o  structură  sportivă,  de  interes  național,  neguvernamentală,  apolitică, 

nonprofit,  constituită  în  baza  asocierii  persoanelor  juridice  (asociaţii  obşteşti  şi  cluburi, 

școli sportive), persoanelor fizice, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate 

de prezentul statut. 

2.2 Federaţia are în structura sa membrii afiliaţi, cluburile sportive cu secţii de tir, cluburile de 

tir, școlile cu secții de tir, cu drept de vot în Adunarea Generală. 

2.3 Federaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii 

Moldova, Codul Civil al RM, Legea Republicii Moldova cu privire la cultură fizică şi sport 

nr.  330-XIV din 25.03.1999, Legea cu privire la  asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17 mai 

1996, Regulamentul de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale, alte acte 

normative şi prezentul statut. 

2.4 Federaţia se constituie   în   forma   organizatorico - juridică   de   „Asociaţie   Obştească". 

Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii. 

2.5 Federaţia este persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al 

Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor 

astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă,  bilanţ 

financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale 

persoanei juridice. 

2.6 Federaţia este unica organizaţie, care reprezintă ramura respectivă de sport, organizează şi 

coordonează dezvoltarea probei sportive respective, având ca bază contractul, semnat cu 

autoritatea centrală de specialitate, cu stipulările financiare şi alte obligaţii ale părţilor. 

2.7  Federaţia  îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 
2.8 Federaţia este o organizaţie necomercială care îşi realizează activitatea în beneficiul întregii 

societăţi. 

2.9 Federaţia  dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de 

statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu. 

2.10 Federaţia    se  poate  afilia  la  Federaţiile  sportive  internaţionale  sau  la  alte  foruri. 
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Federaţia  este  afiliata  la  Federaţia  Internaţională  de  Tir  Sportiv  –  ISSF  şi  Confederația 

Europeană de Tir – CET. 

2.11 Imposibilitatea susţinerii în cadrul alegerilor autorităţilor publice a vreunui concurent electoral 

sau candidat la funcţii din cadrul autorităţilor publice, precum şi imposibilitatea folosirii venitului 

sau activelor sale pentru finanţarea acestora. 

3. Sediul 
 

3.1 Sediul Federaţiei  este în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Șciusev 106 A. 
 

3.2 Sediul Federaţiei poate fi mutat în orice altă localitate sau orice altă adresă prin hotărârea 
 

Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege. 
 
4. Durata de funcţionare a Federaţiei 

 
4.1 Durata de funcţionare a Federaţiei este nelimitată, începând cu data înregistrării acesteia în 

 
Registrul federaţiilor de la instanţa competentă. 

 
CAPITOLUL II 

   PRINCIPII, SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI 
 
5. Principiile de activitate ale federaţiei 

 
5.1 Federaţia  se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, 

legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei 

exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de 

activitatea Federaţiei, autoadministrării şi autogestiunii. 

5.2 Federaţia  este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi 

stabilească  structura  sa  internă  de  organizare.  Se  interzice  imixiunea  oricăror  autorităţi 

publice în activitatea Federaţiei. Federaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele 

naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă 

normele etice ale sectorului necomercial. 

5.3 Federaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese. 
 
5.4 Activitatea Federaţiei are  un  caracter transparent, informaţia  cu  privire  la  actele  de 

constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. 

Federaţia prezintă autorităţii administrative centrale de specialitate pentru aprobare: 
 

a)  Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pentru anul respectiv; 
 

b)  Clasificaţia sportivă a Republicii Moldova; 
 

c)  Acordul de colaborare cu autoritatea administrativ centrală, cu stipulările respective, 

inclusiv condiţiile tehnice şi financiare. 

Pentru avizare: 
 

a) actele de afiliere a Federaţiei la forurile sportive internaţionale; 
 

b) regulamentele  campionatelor  naţionale  şi  competiţiilor  internaţionale  organizate  pe 

teritoriul Republicii Moldova. 
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6. Scopul şi obiectul de activitate 
 
a) Promovarea, organizarea, sprijinul şi controlul activităţii de tir din Republica Moldova, sub toate 

formele sale, fără discriminări politice, rasiale sau religioase. 

b) Reprezentarea tirului din R. Moldova în organismele internaţionale, Federaţia Internaţională 
 
de Tir Sportiv - ISSF, Confederaţia Europeană de Tir – CET, etc.; colaborarea cu alte organizaţii 

 
şi organisme sportive pe plan intern şi internaţional; asigurarea condiţiilor de pregătire şi participare 

a sportivilor în competiţiile internaţionale: Jocurile Olimpice, campionate mondiale, europene, 

cupe mondiale şi alte concursuri locale sau zonale, cu respectarea Statutului şi regulamentelor 

Federaţiei Internaţionale de Tir şi a Confederaţiei Europene de Tir. 

c) Federaţia poate desfăşura activităţi economice directe, de achiziţie din import sau de pe piaţa 

internă, de echipament şi materiale sportive, armament, muniţie, talere, alice pentru aer comprimat, 

instalaţii şi aparatură specifică, precum şi alte materiale de practică sportivă – care pot fi donate, 

date în folosinţă sau valorificate pe piaţa internă şi externă membrilor afiliaţi sau pentru terţi, în 

condiţiile legii. 

d) Federaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor 

societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod 

obligatoriu pentru realizarea scopului Federaţiei. 
 
6.1 Federaţia se constituie în scopul: 

 
ü unirii   tuturor   eforturilor   structurilor   sportive   care   practică   Tirul,   contribuie   la 

dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor de propagare a Tirului în Moldova; 

ü pregătirea sportivilor de înaltă performanţă în acest domeniu; 

ü participarea cu succes în diferite campionate sportive naţionale şi internaţionale; 

ü atragerea unui număr cât mai mare de cetăţeni în practicarea acestui sport şi propagarea 

astfel a unui mod sănătos de viaţă; 

ü stabilirea   şi   dezvoltarea   relaţiilor   de   colaborare   cu   organizaţiile   neguvernamentale 

internaţionale în domeniu; 

ü elaborarea  şi  aplicarea  strategiei  şi  programelor  de  activitate  în  concordanţă  cu 

strategia generală aprobată de autoritatea administrativă centrală; 

ü aprobarea unor norme tehnico-metodice de organizare şi a altor reglementări specifice 

domeniului lor de competenţă; 

ü aplicarea  în  activitatea  ramurii  de  sport  a  statutului  şi  regulamentelor  proprii,  ale 

federaţiilor  internaţionale,  a  normelor  generale  stabilite  de  autoritatea  administrativă 

centrală şi a legislaţiei în vigoare; 

ü organizarea şi promovarea sistemului competiţional naţional şi stimularea competiţiilor 

în unităţile administrativ-teritoriale;
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ü selectarea şi pregătirea corespunzătoare a loturilor olimpice şi naţionale şi asigurarea 

participării acestora la competiţii internaţionale; 

ü coordonarea  activităţii  de  formare  şi  perfecţionare  a  specialiştilor  pe  ramuri  de  sport, 

organizarea de cursuri, stagii şi reuniuni pentru antrenori, arbitri, instructori; 

ü aplicarea  în  domeniul  propriu  de  competenţă  a  programelor  antidoping  şi  a  celor  de 

combatere a violenţei şi de promovare a spiritului de "fair-play" în sport; 

ü întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu federaţiile similare din alte ţări, cu forul 

continental şi mondial de specialitate; 

ü propune  administraţiei  publice  centrale  de  specialitate  conferirea  titlurilor  şi  categoriilor 

sportive  conform  Regulamentului  de  conferire  a  titlurilor  şi  categoriilor  sportive 

aprobate de Consiliul autorităţii administrative centrale. 
 
6.2 Pentru realizarea scopurilor statutare Federaţia desfăşoară următoarele activităţi: 

 
ü Stabilește orientarea privind dezvoltarea tirului sportiv în R. Moldova; 

ü Participă la competiţii internaţionale, reprezintă Republica Moldova în federaţiile, uniunile şi 

asociaţiile internaţionale sportive; 

ü Organizează campionate şi competiţii interne de tir sportiv; 

ü Creează secţii sportive şi pregăteşte sportivi de performanţă; 

ü Elaborează  şi  realizează  sistemul  competiţional,  a  calendarului  sportiv  intern  şi 

internaţional anual, a planurilor de pregătire şi participare a sportivilor din loturile 

olimpice şi naţionale la competiţiile interne şi internaţionale, oficiale şi amicale. 

ü Organizează cursuri pentru formarea şi perfecţionarea arbitrilor; 

ü Elaborează  regulamente,  reglementări,  norme  şi  normative  necesare  organizării  şi 

desfăşurării tirului sportiv din R. Moldova; 

ü Administrează şi gestionează corespunzător mijloacele mobiliare, imobiliare şi financiare 

aflate în patrimoniu în conformitate cu prevederile legale şi ale Statutului propriu; 

ü Asigurarea de mijloace financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi 

nepatrimoniale specifice activităţii tirului sau din activităţi economice organizate în unităţi 

proprii; 

ü Elaborarea şi editarea de publicaţii privind activitatea de tir sportiv; 

ü Efectuarea de importuri în regim propriu de, echipament şi materiale specifice - arme, 

muniţii, talere, ţinte – instalaţii şi aparatură specifică, necesară activităţii de pregătire, 

participare şi reprezentare a sportivilor din loturile olimpice şi naţionale la competiţiile 

internaţionale oficiale – Jocuri Olimpice, campionate mondiale şi cupe mondiale, 

campionate europene, etc., cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
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ü Stabilirea de măsuri concrete şi sancţiuni ce decurg din reglementările internaţionale 

privind combaterea violenţei şi dopajului în sport; 

ü Acordă distincţii celor care au contribuit la realizarea scopului Federaţiei; 

ü Federaţia   de   Tir   din   Republica   Moldova,   pe   lângă   organizarea   şi   desfăşurarea 

antrenamentelor şi concursurilor pentru membrii Federației, cât şi pentru sportivii 

componenţi ai loturilor naţional şi olimpic, poate fi autorizată să organizeze şi activităţi 

de divertisment pentru terţe persoane, care constau în trageri la ţinte fixe, mobile şi 

mişcătoare, cu arme letale şi neletale. 

 

6.3 Pentru realizarea scopurilor propuse Federaţia are dreptul să: 
 
ü reprezinte interesele Federaţiei în autorităţile publice şi în raporturi cu terţii; 

ü asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi; 

ü fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de 

stat; 

ü desfăşoare activitate editorială; 

ü difuzeze liber informaţia despre activitatea sa; 

ü obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare; 

ü încheie  contracte  din  numele  său,  să  procure  şi  să  realizeze  bunuri  în  conformitate  cu 

scopurile statutare; 

ü organizeze şi să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de 

comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi 

burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale; 

ü organizeze şi să desfăşoare competiţii comerciale deschise la Tir; 

ü încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, 

precum şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare; 

ü creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică; 

ü procure complexuri patrimoniale,  bunuri mobile  şi imobile necesare pentru desfăşurarea 

activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Federaţiei; 

ü investească mijloace financiare libere în activităţi comerciale pentru a-şi majora fondurile 

sale financiare; 

ü În conformitate cu art. 28 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, Federaţia poate să 

desfăşoare activitatea economică prevăzută în statut şi în exclusivitate pentru realizarea 

scopurilor statutare. 
 
6.4 Federaţia se obligă: 

 
a)  să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, normele dreptului internaţional privind 
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sfera de activitate a asociaţiilor obşteşti, precum şi normele prevăzute de Statutul organizaţiei; 

b) la introducerea modificărilor în legislaţie sau la descoperirea incompatibilităţii 

documentelor  statutare  cu  legislaţia  în  vigoare  să  introducă  rectificările  necesare  în 

documentele constitutive; 
 
c)  să  informeze  organul  de  înregistrare  despre  desfăşurarea  activităţii  organizaţiei  cu 

indicarea denumirii ei, sediului organului de conducere, cu prezentarea datelor despre 

conducători în volumul datelor, înscrise în Registrul de Stat al asociaţiilor obşteşti; 

d) să verse în buget şi fondurile extrabugetare impozitele şi alte plăţi obligatorii în conformitate 

cu legislaţia; 

e)  Statutul,  Regulamentele,  normele  şi  hotărârile  Federaţiei  sunt  obligatorii  pentru  membrii 

afiliaţi şi membrii acestora. 

CAPITOLUL III 
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA FEDERAȚIEI 

7. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL 
 

7.1 În structura organizatorică a Federaţiei intră următoarele organe: Adunarea Generală; Biroul 

federal; Președinte; Comisia de cenzori; Consiliul de supraveghere. 

7.2 Adunarea Generală este organul de conducere al Federaţiei, alcătuită din totalitatea membrilor 

potrivit normelor de reprezentare stabilite prin Statut. Adunarea Generală poate fi ordinară sau 

extraordinară. 

7.3  Adunarea  Generală  ordinară  se  convoacă  o  dată  pe  an,  în  prima  jumătate  a  anului 

calendaristic, după încheierea anului financiar anterior. Adunarea Generală ordinară este convocată 

de către Biroul Federal cu cel puţin 30 zile înainte de data când aceasta are loc, urmând ca odată cu 

convocarea să se aducă la cunoştinţă locul, dată, precum şi ordinea de zi. 

7.4 Adunarea Generală extraordinară poate fi convocata: 
 

-  la cererea scrisă a cel puţin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor afiliaţi; 
 

-  prin decizia Biroului Federal, care anunță membrii Federației despre petrecerea adunării; 
 

- la propunerea preşedintelui Federaţiei, atunci când se impune în mod necesar modificarea 

statutului sau când apar situaţii care pun în pericol existența Federaţiei; 

7.5 Fiecare membru are drept de vot în Adunarea Generală, conform normelor stabilite la Biroul 
 

Federației care decide numărul reprezentanților și mandatelor cu drept de vot. 
 

7.6 Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedintele Federaţiei, iar în absenţa acestuia 

de către persoana desemnată de acesta - vicepreşedinte sau secretarul general, care are obligaţia să 

comunice situaţia prezenţei membrilor afiliaţi şi lista nominală a celor prezenţi. 

7.7 a) Adunarea Generală se convoacă de către Biroul Federal printr-un convocator scris care va 

cuprinde data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţă celor interesaţi în termenele 

prevăzute de prezentul Statut. 
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b) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale, se pun la dispoziţia 

participanţilor materialele supuse dezbaterii. 

c) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris şi 

depuse la secretariatul Federaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data la care are loc Adunarea 

Generală. 

7.8 La Adunarea Generală participă: 
 

- membri, persoane juridice, conform legii; în cadrul Adunării Generale, fiecare membru are 

dreptul la vot în conformitate cu punctul 7.5. 

- invitaţi fără drept de vot: membrii de onoare, membrii susţinători reprezentanţi ai organelor 

centrale şi locale cu atribuţii în organizarea activităţii sportive, ziarişti, etc., potrivit hotărârii 

Biroului Federal. 

7.9 Alegerile pentru Biroul Federal au loc o dată la 4 ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau 

revocare, locurile rămase vacante se vor ocupa la Adunarea Generală care urmează, conform 

procedurii de votare prevăzută în Statut; 

7.10 Rapoartele de activitate ale Biroului Federal şi cenzorului, programele de activitate, 

calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se 

supun, anual, aprobării Adunării Generale. 

7.11 a) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 dintre membri. 
 

b) dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (a), Adunarea Generală se reconvoacă 

după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc indiferent de numărul membrilor prezenţi. 

7.12 a) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces verbal cu modul ei de 

desfăşurare, cu dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat. 

b) Membrii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul verbal aflat la secretariatul 
 

Federaţiei. 
 
7.13 Adunarea Generală are următoarele competențe: 

 
a)  determină direcţiile principale de activitate ale federaţiei; 

 
b)  adopta modificările și completările la statutul federaţiei; 

 
c)  examinează şi aprobă raportul de activitate al biroului federal şi raportul cenzorului; 

 
d)  deliberează asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi şi adoptă hotărâri în legătură cu 

activitatea generală a federaţiei; 

e)  examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual; 
 

f)   alege pe un termen de 4 ani preşedintele federației; membrii biroului; comisia de cenzori; 
 

vice-preşedinţii; 
 

g)  stabileşte structura organizatorică a federaţiei; 
 

h)  hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea federaţiei, desemnează comisia de 
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lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare; 
 

i) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statutul federaţiei. 
 
 
 

7.14 Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi nu mai puţin de 

două treimi din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Deciziile se adoptă 

prin  votul  majorităţii  simple  a  celor  prezenţi,  exceptând  deciziile  de  modificare  şi 

completare a statutului şi de reorganizare şi lichidare a Federaţiei, decizii, care se adoptă prin votul 

a 2/3. 

7.15 Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi 

contrasemnat de Preşedinte. 

7.16 Biroul Federal. Biroul este organul permanent de conducere al Federaţiei, se 

subordonează Adunării Generale. 

- Membrii Biroului Federal sunt aleşi de Adunarea Generală; 
 

- Când  se  creează  un  loc  vacant  în  Biroul  Federal,  se  alege  un  nou  membru  pentru 

completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul membru va fi egală cu perioada 

care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. 

- Pentru valabilitatea deciziilor Biroului Federal este necesară prezenţa personală a cel puţin 

jumătate plus unu din numărul membrilor. 

- Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai Biroului Federal şi sunt valabile 

atât pentru membrii absenţi, cât şi pentru cei care au votat împotrivă. 

- Biroul Federaţiei se compune din 8 membri astfel: 
 

a) un preşedinte (de obicei Președintele FTRM); 
 

b) reprezentanţi ai structurilor sportive membri a Federației, preşedinţii secţiilor de tir, alţi 

reprezentanţi ai secţiilor cluburilor de tir sportiv (Dinamo, CSCA, SSRO, Bălți, Tiraspol, 

CSPLN); 

c) membru desemnat prin Statut - Secretarul General. 
 

7.17 Atribuțiile Biroului Federal 
 

-  alege Secretarul General al Federaţiei; 
 

-  alege Antrenorii loturilor principale de seniori şi juniori; 
 

-  stabilește cuantumul cotizației de aderare și anuale; 
 

-  elaborează   strategia   dezvoltării   şi   trasează   direcţiile   principale   ale   activităţii 
 

Federaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale; 
 

- asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale 

privind activitatea Federaţiei; 

- elaborează bugetul Federaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea 

acesteia prezentându-le Adunării generale pentru aprobare; 
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- aprobă regulamentele de uz intern ale Federaţiei; 
 

- aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, 

modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Federaţiei; 

- stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Federaţiei; 
 

- aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Federaţiei; 
 

- gestionează patrimoniul Federaţiei şi activitatea privind majorarea lui; 
 

- primeşte şi exclude membrii Federaţiei; 
 

- stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate; 
 

- adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Federaţiei; 
 

- hotărăşte participarea Federaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale 
 

şi al societăţilor comerciale; 
 

- decide  asupra  tuturor  chestiunilor  care  nu  constituie  competenţa  exclusivă  a  altor 

organe ale Federaţiei. 

- stabileşte modalitatea şi ea decizia de transfer a sportivului de la un antrenor la altul, ori de la 

o subdiviziune la alta. Participarea sportivului pentru alte cluburi peste hotare. 

- numește Delegatul Tehnic cu atribuții la toate competițiile desfășurate pe teritoriul Republicii 

Moldova (Delegatul Tehnic ia în consideraţie toate problemele tehnice cu privire la 

organizarea   concursurilor   de   tir,   interpretarea   regulilor   de   concurs,   organizarea 

controlului armamentului şi echipamentului în spiritul regulamentului general şi special 

al Federaţiei Internaţionale de Tir Sportiv – ISSF). 

7.18. Şedinţele Biroului se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt 

deliberative, dacă sunt prezenţi cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor. Deciziile 

se adoptă cu majoritatea simplă de voturi, în caz de egalitate a voturilor, votul preşedintelui este 

hotărâtor. 

7.19 Deliberările şi hotărârile Biroului Federal se consemnează în procese verbale încheiate cu 

ocazia fiecărei şedinţe. 

7.20 Calitatea de membru al Biroului, cu cooptarea lui în continuare la Adunarea Generală, 
 
încetează în următoarele condiţii: 

 
-   în caz de deces; 

 
- în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va 

putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui; 

-   în caz de excludere prin decizia Adunării Generale. 
 
 
 
 
7.21 Președintele Federației. 

DESCRIEREA FUNCȚIILOR 

 
Președintele Federației este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. 



 12 

Asigură conducerea Federaţiei şi promovează în mod echilibrat dezvoltarea tuturor probelor 

de tir cuprinse în programul național, olimpic şi cel al campionatelor mondiale şi europene şi are 

în vedere de asemenea promovarea tradiţiilor tirului din R. Moldova. 

Preşedintele gestionează nemijlocit Federaţia în perioada dintre şedinţele Biroului şi are 

următoarea competenţă: 

-  convoacă şi prezidează adunările generale şi şedinţele în acord cu statutul Federaţiei; 
 

- stabileşte împreună cu secretarul general, data, ordinea de zi, locul şi documentele ce se prezintă 

în adunările generale şi ale Biroului Federal; 

-  garantează  îndeplinirea  obligaţiilor  Federaţiei,  ce  revin  prin  statut  pentru  membrii  săi, 

federaţie, cluburi sportive, colegii, comisii şi comitete ale Federaţiei; 

-  supervizează îndeplinirea deciziilor şi activităţilor organismelor Federaţiei. 
 

- reprezintă Federaţia în probleme legale, împreună cu secretarul general, în relaţiile cu autorităţile 

publice centrale şi locale, cu forurile similare din alte ţări, cu ISSF şi CET, cu persoane fizice 

şi juridice din R. Moldova şi străine. Acţionează în numele său reprezintă Federaţia în orice 

alte circumstanţe. 

-  convoacă şedinţele Biroului; 
 

-  adoptă  decizii  pe  orice  problemă  ce  ţine  de  activitatea  Federaţiei  şi  care  nu  este  de 

competenţa exclusivă a altor organe; 

-  reprezintă  Federaţia  în  instanţele  judiciare,  în  relaţiile  cu  autorităţile  publice  şi  alte 

persoane fizice şi juridice; 

- administrează operativ mijloacele Federaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, 

eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare; 

-  organizează  si  dirijează  activitatea  curenta  a  Federaţiei, a  subdiviziunilor  ei  şi  asigură 
 

îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Biroul Federaţiei; 
 

-  face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului; 
 

-  asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege; 
 

-  poarta răspundere personală de activitatea Federaţiei şi este responsabil de valorile imobile 

si circulante ale ei; 

-  oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite 

de lege către acestea; 

-  emite ordine, indicaţii, instrucţiuni; 
 

-  decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională 
 

a patrimoniului Federaţiei. 
 
7.22 Preşedintele poate constitui în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite 

probleme importante legate de activitatea Federaţiei, pentru discutarea anumitor programe 

guvernamentale în domeniul de activitate al Federaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice 
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asupra unor probleme majore ale societăţii. 
 
 
 

7.23 Secretarul General 
 

Biroul Federal alege Secretarul General. 
 

7.24 Principalele obligaţii şi responsabilităţi: 
 

a)  Reprezintă Federaţia, împreună cu preşedintele în toate problemele legale. 

b)  Reprezintă preşedintele la cererea acestuia. 

c)  Secretarul general este conducătorul executiv al Federaţiei; 
 

d) Secretarul general este răspunzător în faţa preşedintelui pentru activitatea Biroului şi a 

salariaţilor federaţiei. 

e)  înregistrează şi coordonează cu corespondenţa adresată Federaţiei şi poartă responsabilitate 

pentru soluţionarea operativă a acesteia, ţine lucrările de secretariat, înregistrează cererile şi 

demersurile prezentate Federaţiei; 

f)   Secretarul general va lucra independent în limitele autorităţii sale, în calitatea sa de secretar 

general şi de membru al Biroului Federal, el are dreptul şi datoria să coordoneze în permanenţă 

munca în diferitele organisme ale Federaţiei. 

g)  Conlucrează cu toate organismele federaţiei, pentru realizarea sarcinilor ce revin Federaţiei. 

h)  Secretarul  General  îndeplineşte  orice  alte  sarcini  prevăzute  în  Statutul  Federaţiei,  sau 

stabilite de preşedinte şi Biroul Federal. 
 

i) Secretarul General are dreptul să participe la principalele competiţii interne şi internaţionale, 

la adunările generale ale Federaţiei Internaţionale de Tir, ale Confederaţiei Europene de Tir, 

cu aprobarea preşedintelui şi/sau a Biroului Federal. 
 
 

7.25   Antrenorul   principal   (federal)   –   este   cadrul   tehnic   de   specialitate   cu   calificare 

corespunzătoare care coordonează domeniul tehnico-metodic al tirului sportiv de performanţă. 

Principalele obligaţii şi responsabilităţi: 
 
a)  Prezintă propuneri privind strategia şi concepţia generală de selecţie, pregătire şi participare în 

competiţii a sportivilor de înaltă performanţă, potrivit cerinţelor ramurii noastre de sport, 

urmăreşte şi controlează modul cum se aplică strategia şi concepţia generală la secţii şi loturi 

reprezentative, după aprobarea acestora de către Biroul Federal. 

b)  Răspunde de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a 

antrenorilor din tir, precum şi a consfătuirilor metodice de specialitate, colaborează în acest scop 

cu compartimentul de specialitate din Ministerul Tineretului şi Sportului. 

c)  Propune  Biroului  Federal  componența  loturilor  olimpice  şi  naţionale,  prezintă  periodic 

informări în Biroul Federal cu privire la stadiul de pregătire pentru participarea la concursurile 

de obiectiv şi cu privire la realizarea obiectivelor de performanţă. 



 14 

d)  Participă la principalele competiţii, reuniuni tehnice, întocmeşte lucrări cu caracter de sinteză 

privind desfăşurarea Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale, Campionatelor Europene, 

Cupelor Mondiale. 

e)  Studiază permanent literatura de specialitate, teoria şi practică tirului pe plan naţional şi 

internaţional şi elaborează periodic lucrări cu caracter tehnico-metodic, urmărind tipărirea şi 

difuzarea lor specialiştilor din domeniu. 

f)   Colaborează, în îndeplinirea sarcinilor sale cu compartimentele de specialitate din Ministerul 

Tineretului şi Sportului, Comitetul Național Olimpic, Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor 

Naționale,  Institutul  de  Medicina  (Sportivă),  Universitatea  de  Educaţie  Fizică  şi  Sport, 

precum şi cu alte instituţii şi organisme de specialitate, pentru elaborarea unor studii şi cercetări 

specifice de pregătire ale loturilor reprezentative. 

g) Autoritate: are autoritate deplină asupra antrenorilor loturilor de juniori şi a colegiilor şi comisiilor 

centrale de antrenori puşca, pistol, talere şi asupra antrenorilor salariaţi ai structurilor sportive. 

7.26 Antrenorul principal participă la ședințele Biroului Federal dar fără drept de vot. 
 
 
 
7.27 Comisia de cenzori. 

 
Controlul  asupra  activităţii  economico-financiare  a  Federaţiei  este  efectuat  de  Comisia  de 

cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. Din componenţa Comisiei de cenzori 

nu pot face parte membrii Biroului. 

7.28 Comisia de cenzori: 
 

- analizează  respectarea  statutului  Federaţiei,  executarea  deciziilor  Adunării  Generale, 

Biroului şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale; 

- controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Federaţiei. 
 
7.29 Comisia de cenzori are dreptul sa ceară Biroului date privind activitatea lor pe o perioada 

concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Federaţiei. 

7.30 Comisia de cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de cenzori poate decide 

efectuarea unor controale şi din iniţiativă proprie, în caz de semnale a unor încălcări în activitatea 

financiară a Federaţiei, precum şi la cererea a unei treimi ale membrilor Federaţiei. 

7.31 Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de cenzori sunt prezentate sub formă de dare 

de seamă Biroului şi Adunării Generale. 

 

7.32  Consiliul de supraveghere. 

Consiliul de Supraveghere este organul permanent de supraveghere al Asociaţiei şi este constituit din 

3 persoane, care nu sunt afiliate (rude sau afini până la gradul III inclusiv) şi respectă regulile de 

evitare a conflictului de interese; membrii consiliului de supraveghere  nu trebuie să fie concomitent 

şi membri ai organului executiv al aceleiași asociaţii.  
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7.33  Organul de supraveghere trebuie să verifice activitatea asociaţiei la necesitate, însă nu mai rar 

de o dată pe an. 

7.34 Consiliul de Supraveghere este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. Şedinţele 

Consiliului de Supraveghere se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt 

deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă 

de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de Supraveghere, Preşedintele Consiliului este 

obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele 

Consiliului refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de 

Supraveghere, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să 

convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui Consiliului. 

7.35 Preşedintele Consiliului fiind ales din membrii Consiliului de Supraveghere convoacă şi 

prezidează şedinţele Consiliului.  

7.36  Calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere încetează în următoarele condiţii: 

• în caz de deces, 

• în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va 

putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui; 

• în caz de excludere prin decizia Adunării Generale. 

7.37 În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.28, locul din Consiliul de Supraveghere rămâne vacant 

urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru. 
 
 

8. MEMBRII FEDERAŢIEI DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE LOR. 
 

8.1 Membru al Federației poate fi orice cetățean al Republicii Moldova, club sportiv, școală sportivă, 

secție sportivă, asociație obștească, colectiv, interesați de participarea la activitatea Federației, care 

recunoaște și susține scopurile și sarcinile Federației, prevăzute de prezentul Statut, dobândind 

calitatea de membru prin decizia Biroului Federal, care se va adresa cu o cerere de aderare. 

Federaţia se compune din următoarele categorii de membri: membrii afiliaţi, de onoare şi 

susţinători. 

a) Membri a Federației sunt cluburile de tir, cluburile sportive cu secţii de tir, asociaţiile care dau 

dovada personalității juridice potrivit prevederilor statutare şi participă la activitatea competiţională 

a Federaţiei. 

Membrii Federației au drept de vot în Adunarea Generală. Calitatea de membru al Federaţiei este 

acordată de către Adunarea Generală, la recomandarea Biroului Federal. Fiecare membru are drept 

de vot în Adunarea Generală conform principiului un membru = un vot. 

Structurile sportive membri a Federație de Tir din Republica Moldova care nu participă timp de un 

an la activitatea competiţională a Federaţiei, vor fi radiate din rândul membrilor, pentru lipsa de 

activitate. Pentru reafiliere trebuie urmată procedura din statutul Federaţiei, Capitolul III – 
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Organizarea şi funcţionarea federaţiei. 

b) Membrii de onoare pot fi persoanele fizice care, prin activitatea lor au adus şi aduc servicii 

deosebite Federaţiei, pentru realizarea scopului acesteia. Aceştia pot participa la Adunarea Generală 

pe bază de invitaţie, fără drept de vot, calitatea de membru de onoare fiind acordată sau retrasă, dacă 

este cazul, de Adunarea Generală, la propunerea Biroului Federal. 

Membri de Onoare, persoane fizice, trebuie să aibă o comportare şi relaţii civilizate în societate, 

Adunarea Generală putându-se pronunţa în această situaţie. 

Preşedinţii şi secretarii generali ai Federaţiei, după terminarea mandatului, dobândesc de drept 

calitatea de Membri de Onoare pe Viaţă ai Federaţiei de Tir din Republica Moldova. Aceştia 

beneficiază de legitimaţie emisă de Federaţie şi au dreptul de a participa la acţiunile Federaţiei, 

concursuri interne şi internaţionale pe bază de invitaţie, au acces permanent în poligoanele de tir 

sportiv, la pregătire şi alte activităţi, potrivit sarcinilor primite din partea conducerii Federaţiei. 

Statutul de Membri de Onoare pe Viață ai Federaţiei de Tir din Republica Moldova poate fi 

dobândit  de  foşti  medaliaţi  olimpici  şi  campioni  mondiali,  europeni  în  probele  de  tir  la 

propunerea Biroului Federal, cu aprobarea Adunării Generale. 

Persoanele  cu  statutul  de  Membri  de  Onoare  pe  Viaţă  pot  colabora  cu  preşedintele  şi  cu 

secretarul general al Federaţiei de Tir din Republica Moldova, pentru îndeplinirea scopului şi a 

programelor Federaţiei. 

c) Membrii susţinători pot fi persoane juridice din R. Moldova sau străine care fac dovada interesului 

şi fidelităţii faţă de Federaţie, care aderă la scopul Federaţiei şi o sprijină material şi moral la 

realizarea acestuia. 

Membrii susţinători pot participa la Adunarea Generală pe bază de invitaţie, fără drept de vot. 

Calitatea de membru susţinător este dată de Biroul Federal.  

Drepturile, obligaţiile şi cuantumul cotizaţiei membrilor susţinători vor fi stabilite de Biroul 

Federal şi vor fi stipulate în regulamentul de funcţionare a Federaţiei. 
 
8.2 Prin  efectul aderării  structurilor  sportive  devin  membri  şi  sportivii,  antrenorii, 

instructorii, metodiştii, conducătorii precum şi alţi specialişti. 

8.3 Candidatura viitorului membru al Federaţiei este discutată la şedinţa Biroului, în prezenţa 

obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la 

cunoştinţă Adunării Generale. 

8.4 Adunarea Generală poate să aprobe sau să respingă, în cazurile amintite, primirea noului 

membru în Federaţie, fără motivarea deciziei sale. 

8.5 Fiecare membru al Federaţiei achită anual cotizaţia de membru, suma se determină anual de 

către Biroul Federal. 

8.6 Aderarea la Federaţie înseamnă totodată recunoaşterea şi respectarea statutului Federaţiei şi a 

regulamentelor sale. 
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8.7 Calitatea de membru al Federaţiei nu este transmisibila. 
 
8.8 Calitatea de membru se dobândeşte prin efectul aderării. 

 
8.9 Membrii Federaţiei au următoarele drepturi: 

 
- dreptul de a participa la activitatea Federaţiei, de a publica lucrări şi alte materiale în 

organul  de  presă  al  Federaţiei,  de  a  se  retrage  din  organizaţie,  prezentând  sau  nu 

motivele respective; 

- membrii  Federaţiei  sunt  obligaţi  sa  respecte  prevederile  prezentului  Statut,  hotărârile 

Adunării Generale, Biroului, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, 

să achite cotizaţia de membru la timp; 

- Îşi rezolvă independent toate problemele sportive, juridice, economice, administrative ce le sunt 

atribuite; 

- Potrivit normelor stabilite în prezentul statut, au dreptul să participe prin reprezentanţi la 

Adunarea Generală unde să facă uz de dreptul la vot, faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării 

Generale; 

- Au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele Federaţie potrivit condiţiilor şi procedurilor 

stabilite de prezentul statut, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, nu au suferit nici o condamnare 

penală şi au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează; 

- Pot să-şi exprime liber părerile şi problemele privind activitatea Federaţiei; 
 

- Să prezinte propuneri Biroului Federal şi Adunării Generale, pentru îmbunătăţirea statutului 
 

şi a activităţii Federaţiei sau să participe la elaborarea hotărârilor. 
 
8.10 Membrii Federaţiei au următoarele obligații: 

 
- Să  respecte  fără  rezerve  Statutul,  regulamentele,  hotărârile  organelor  de  conducere  ale 

Federaţiei;  

- Să asigure preluarea şi transmiterea obligaţiilor pentru membrii lor - sportivi, conducători,     

antrenori, personal tehnic, etc.; 

- Să permită controlul dispus de Federaţie, conform legii; 

- Să respecte şi să apere fără rezerve imaginea şi prestigiul Federaţiei, precum şi a organelor şi 

oficialilor acesteia; 

- Să-şi achite toate obligaţiile către Federaţie în termenele şi condiţiile stabilite; 

- Să respecte scopul şi obiectivele sale şi ale Federaţiei, pentru care a fost admis că membru; 

- Să participe la activităţile organizate şi să contribuie financiar la dezvoltarea Federaţiei. 
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CAPITOLUL IV  
PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE 

 
9.1 Patrimoniul Federaţiei este format din drepturile şi obligaţiile patrimoniale dobândite în 

condiţiile legii. Patrimoniul Federaţiei se formează din: 

- cotizaţiile de membru; cotizațiile de aderare; cotizațiile anuale: copii 100 lei, maturi 200 lei; 
 

- sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din 

străinătate; 

- subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti; 
 

- venituri realizate din activitatea economică proprie; 
 

- veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Federaţiei; 
 

- venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii; 
 

- veniturilor  realizate  prin  organizarea  de  spectacole  sportive,  activităţi  de  publicitate, 

executarea unor contracte în vederea realizării scopului, transfer intern sau internaţional de 

sportivi sau orice fel de alte activităţi desfăşurate în acest scop. 

- alte surse neinterzise de lege. 
 
9.2 Federaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt 

patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut. 

9.3 Donaţiile către Federaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, 

acţiuni, etc. 

9.4 Federaţia poate investi mijloacele sale financiare libere în bunuri mobile şi imobile, depozite 

bancare  în  vederea  obţinerii  unor  dobânzi  convenabile  sau  unor  drepturi  de  proprietate, 

realizează alte tranzacţii în limitele prevederilor prezentului statut şi ale legislaţiei. 

9.5 Întreg patrimoniul Federaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este 

folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri. 

9.6 Patrimoniul transmis Federaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi 

revocat şi constituie proprietatea Federaţiei. 

 
CAPITOLUL V 

ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ A FEDERAŢIEI 
 
10.1 Exerciţiul economico-financiar al Federaţiei 

 
Exerciţiul economico-financiar începe, pentru primul an de activitate, la data reorganizării Federaţiei 

şi se încheie la 31 decembrie în anul respectiv, iar pe perioada următoare, exerciţiul economico-

financiar începe la 01 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie în fiecare an. 

10.2 Bugetul Federaţiei. 
 
Federaţia  are  buget  propriu  de  venituri  şi  cheltuieli,  cont  bancar  în  lei  şi  valută,  resursele 

 
Federaţiei fiind constituite din: 
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- Cotizaţiile anuale ale membrilor – anual, Biroului Federal, va fixa cuantumul cotizaţiei 

sau al taxei de aderare. 

- Taxa de membru, de înscriere la competiţii, de viză anuală. 
 

- Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale. 
 

- Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Federaţie. 
 

- Venituri realizate din activităţi economice directe. 
 

- Donaţii, sponsorizări sau legate. 
 

- Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale. 
 

- Orice fel de venituri în lei şi/sau valută prevăzute de lege. 
 

- Federaţia poate înfiinţă în condiţiile legii, societăţi comerciale, pentru realizarea scopului 
 

Federaţiei. 
 

- Federaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal. 

- Federaţia constituie toate fondurile legale necesare activităţii. 
 

- Pentru desfăşurarea activităţilor conform obiectului de activitate, 
 

- Federaţia poate folosi personal angajat pe bază de contract în condiţiile legii. 
 

- Plata salariilor, a impozitelor pe acestea precum şi a celorlalte obligaţii legate de plată, se va 

face potrivit legii. 

- Federaţia ţine registrele prevăzute de lege. 
 
10.3 Principalele cheltuieli ale federaţiei sunt: 

 
- salarii şi adaosuri la salarii 

 
- indemnizaţii, prime şi premii 

 
- procurări de materiale sportive 

 
- chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare 

 
- cazare, masă, transport 

 
- apă, canal, salubritate 

 
- energie electrică, termică şi gaze naturale 
- procurări de rechizite şi imprimate de birou 

 
- alte cheltuieli 

 
- Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se 

aprobă de persoanele desemnate de Biroul Federal. 

- Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului şi sportivilor se stabilesc 
 

în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii. 
 

- Biroul  Federal  poate  dispune  plată  de  premii,  gratificaţii  şi  altele  asemenea  din 

disponibilităţile existente. 
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CAPITOLUL VI 
CU PRIVIRE LA SPORTIVI ŞI ANTRENORI 

 
11.1. Sportivii de performanţă sunt acele persoane care practică în mod organizat şi sistematic tirul 

sportiv şi participă în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru 

autodepăşire şi record. 

Pentru a participa la competiţii sportive oficiale locale, naţionale sau internaţionale un sportiv 

de performanţă trebuie să fie legitimat la un club sportiv constituit în condiţiile legii. 

Legitimarea sportivilor în tirul sportiv, se va face numai de Federaţie, la cererea expresă a 

structurii  sportive  interesate,  cu  semnătură  conducătorului  şi/sau  a  înlocuitorului  legal  al 

acestuia. Nici o legitimare a unui sportiv nu se va face în nume propriu. Evidența sportivilor legitimaţi 

se va ţine pe cluburi la Federaţie, într-un registru special denumit Registrul de legitimări. 

Transferarea  sportivilor  de  la  un  club  la  altul  se  va  face  cu  acordul  (dezlegare) 

organizației, asociației sportive din care face parte și confirmarea Biroului Federației în conformitate 

cu regulamentul de legitimare şi transferare a sportivilor. 

Sportivii de performanţă pot fi amatori sau non-amatori, conform Statutului şi regulamentelor 

Federaţiei, în condiţiile legii. 

11.2 Federaţia, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale sprijină pregătirea sportivă, 

integrarea în sistemul de învăţământ, integrarea socială şi profesională a sportivilor de performanţă, 

după caz, pe perioada carierei sportive. În acest sens unităţile sau instituţiile de 

învăţământ asigura, după caz, pentru sportivii de performanţă scutiri de frecvenţă, sesiuni de examene 

deschise şi condiţii de înscriere în învăţământul universitar, potrivit legii. 

Criteriile de obţinere a clasificării sportive, de acordare a titlurilor sportive, valabilitatea 
 
şi retragerea acestora vor fi stabilite prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului, pentru titluri 

şi prin Regulament al Federaţiei pentru categoriile de clasificare sportivă. 

Drepturile, îndatoririle şi sancţiunile pentru sportivii de performanţă vor fi specificate în 

regulamentul elaborat de Federaţie în acest sens. 

11.3 Sportivii legitimaţi care participă la competiţii incluse în calendarul sportiv intern şi 

internaţional,  sunt  obligaţi,  după  caz,  să  posede  asigurarea  medicală  de  sănătate  în  caz  de 

accident. 

11.4 Antrenorul - constituie categoria socio-profesională de specialişti calificaţi, atestaţi şi mandataţi 

profesional cu responsabilitatea asupra selecţiei, iniţierii, pregătirii şi perfecţionării capacităţii de 

performanţă a sportivilor. Activitatea antrenorului se desfăşoară în unităţi sportive profilate pentru 

pregătirea sportivă. 

11.5 Calificarea, clasificarea, avansarea, pregătirea profesională, drepturile şi îndatoririle, angajarea   

şi   funcţionarea,   controlul,   îndrumarea   şi   aprecierea   antrenorilor,   recompense, sancţiuni, fac 

obiectul Statutului Antrenorului la nivel naţional. 
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CAPITOLUL VII  
COLEGIUL ANTRENORILOR 

 
12.1 În cadrul Federaţiei funcţionează Colegiul Antrenorilor. Colegiul Antrenorilor este organ al 

Biroului Federal, consultativ, specializat pe domenii de activitate, cu putere de decizie limitată. 

Preşedintele Colegiului Antrenorilor este aprobat de Biroul Federaţiei; acesta poate participa la 

şedinţele Biroului Federal fără drept de vot. 
 
12.2 Colegiul antrenorilor de puşcă și pistol este format în număr de 6 persoane (de la fiecare  mebru 

- 1 reprezentant). Colegiul de antrenori va stabili regulamentele de competiţii, legitimări, transferări 

şi clasificări sportive. Antrenorul Principal este președintele Colegiului Antrenorilor și impreună vor 

stabili regulamentele şi cerinţele Antidoping şi cele de Disciplină Sportivă. Vor răspunde de 

elaborarea regulamentelor de tir - în spiritul regulamentului general şi special al Federaţiei 

Internaţionale de Tir Sportiv – ISSF. 

Colegiul antrenorilor face propuneri privind constituirea loturilor naţionale pentru participarea 

la competiţii, elaborarea liniilor metodice în domeniul de activitate, analize şi măsuri după 

participarea la diferite competiţii pe care le supun atenţiei Biroului Federal. 

În funcţie de necesităţi se pot înfiinţa comisii şi colegii inclusiv regulamente. 
 
 

 
CAPITOLUL VIII 

ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI 
 
13.1 Prezentul   Statut   se   aprobă   de   către   Adunarea   Generală.   Se   completează   cu 

reglementările legale în domeniu. 

13.2 Propunerile membrilor Federaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun 

pe numele Biroului, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale. 

13.3 Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale, dacă pentru 

ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul 

Federaţiei pot fi modificate şi în baza deciziei Biroului. 

13.4 Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării 

acestora. 
 

CAPITOLUL IX 
MODUL DE REORGANIZARE Şl LICHIDARE 

 
14.1 Federaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei Adunării 

 
Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut. 

 
14.2 Reorganizarea Federaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbție, divizare, 

separare sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai 

după înregistrarea ei în organul de stat competent. 
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14.3 Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa 

fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse. 

14.4 Federaţia   poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate în 

cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti. 

14.5 Activele  rămase  după  satisfacerea  pretenţiilor  creditorilor  nu  pot  fi  distribuite  între 

membrii Federaţiei şi membrii organelor acesteia şi se utilizează pentru realizarea scopurilor stabilite 

în statut conform hotărârii Adunării Generale. Imposibilitatea distribuirii proprietăţii şi a venitului 

între membrii şi fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare, şi folosirea proprietăţii şi 

a venitului exclusiv în scopuri statutare. 

14.6 Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a 
 
îndeplinit  obligaţiunile  ce  îi  revin,  a  distribuit  activele  Federaţiei  înainte  de  a  satisface 

pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Federaţiei. 

14.7 Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Federaţiei din culpa lor. 
 
 
 
PREZENTUL STATUT A FOST APROBAT ÎN ADUNAREA GENERALĂ DE 

REORGANIZARE ŞI ALEGERI A FTRM LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2015, ÎN 

CHIȘINĂU ŞI A FOST MODIFICAT ŞI COMPLETAT CU PREVEDERILE ACTELOR 

ADIŢIONALE LA STATUT. 
 
 
 
 
Bostan Arcadie 
Președinte Federația de Tir din Republica Moldova                                  (semnătura/LȘ)   


