
STATUTUL 
ASOCIAŢIEI SPORTIVE A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 

 
CAPITOLUL I 

 
Denumirea, natura juridică, obiect, scopul, patrimoniu, sediu 

 
Art. 1 
(1) Se constituie "Asociaţia Sportivă a Pompierilor din România" (A.S.P.R.). 
(2) Această denumire va fi respectată în toate documentele, anunţurile şi în relaţiile interne 

şi internaţionale. 
Art. 2 
Asociaţia este persoana juridică română de drept privat, apolitică şi fără scop lucrativ. 
Art. 3 
Asociaţia se constituie pe termen nelimitat şi îşi începe activitatea la data înscrierii ca 

persoană juridică. 
Art. 4 
Scopul constituirii asociaţiei constă în crearea cadrului organizatoric pentru realizarea 

conducerii şi coordonării activităţilor de educaţie fizică, sport şi turism, precum şi pregătirea 
loturilor şi echipajelor pompierilor în vederea participării la concursurile şi campionatele interne şi 
internaţionale, organizate conform calendarelor sportive şi regulamentelor competiţionale. 

Art. 5 
Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 4, asociaţia are stabilite următoarele obiective de 

bază: 
a) realizarea pregătirii fizice complexe a pompierilor; 
b) organizarea de activităţi de educaţie fizică, sport şi turism cu membrii asociaţiei şi 

membri de familie ai acestora; 
c) menţinerea şi întărirea sănătăţii, dezvoltarea calităţilor fizice şi morale ale membrilor; 
d) editarea de publicaţii cu tematică specifică activităţilor pompierilor; 
e) popularizarea rezultatelor concursurilor profesionale ale pompierilor; 
f) dezvoltarea colaborării cu organizaţiile sportive din ţară şi cele de profil din 

străinătate, participarea la activităţile sportive, cultural-educative şi de turism 
organizate de uniunile sportive mondiale, europene sau zonale de pompieri. 

Art. 6 
(1) Activităţile se organizează şi se desfăşoară conform programelor de activitate proprii şi 

calendarului sportiv anual al Ministerului de Interne. 
 (2) Programele de activitate prevăzute la alin. (1) se întocmesc anual la nivelul asociaţiei 

şi filialelor, pe centre şi secţii, în funcţie de activităţile preconizate a se desfăşura. 
Art. 7 
(1) Activităţile sportive se realizează prin forme şi mijloace competiţionale şi 

necompetiţionale. 
(2) Formele şi mijloacele necompetiţionale sunt: 
a) mersul şi alergarea pe distanţe medii şi lungi; 
b) gimnastica de întreţinere; 
c) însuşirea elementelor de bază pentru practicarea diferitelor ramuri şi discipline 

sportive ca: tir, înot, schi, atletism, tenis, ş.a.; 
d) excursii, drumeţii, caravane auto, cicloturism, orientare turistică, ş.a. 
(3) Formele şi mijloacele competiţionale sunt: 
a) competiţii internaţionale; 
b) campionate sportive anuale cu caracter intern; 



c) competiţii şi concursuri sportive aplicative organizate cu diferite ocazii (evenimente 
istorice naţionale, sărbătorirea unor momente festive din istoria unităţilor teritoriale, 
ş.a.); 

d) competiţii sportive organizate pe plan local sau interjudeţean; 
e) concursuri aplicative cu caracter militar. 
Art. 8 
(1) Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 2.000.000 lei şi se constituie din taxa de 

înscriere a membrilor fondatori. 
(2) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare se asigură din cotizaţii, venituri 

proprii, sponsorizării şi donaţii acordate de persoane fizice şi juridice. 
 (3) Liberalităţile de orice fel făcute asociaţiei nu trebuie să fie grevate de sarcini care ar 

putea afecta autonomia acesteia, ar impune o conduită contrară obiectului de activitate şi scopului 
stabilit prin statut ori ar afecta conduita morală a membrilor. 

(4) Din veniturile realizate la nivelul fiecărei filiale (sucursale) conform alin. (2), cel puţin 
25% vor fi administrate de către Biroul Permanent pentru organizarea şi desfăşurarea de acţiuni 
sportive la nivel naţional şi internaţional, 75% rămânând la dispoziţia filialei (sucursalei) pentru 
îndeplinirea scopului stabilit. 

Art. 9 
Asociaţia poate desfăşura, în condiţiile legii, unele activităţi economice pentru obţinerea 

de venituri care vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului acesteia. 
Art. 10 
Asociaţia dispune de cont bancar şi de ştampilă. 
Art. 11 
(1) Sediul principal al asociaţiei este al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor 

Militari, str. Dumitrache Banu, nr. 46, sector 2, Bucureşti, cod poştal 72228. 
 (2) Asociaţia îşi constituie următoarele filiale: ARAD – Arad, str. Andrei Şaguna 66-72; 

BIHOR, Oradea, str. Avram Iancu 9; CARAŞ-SEVERIN – Reşiţa, str. Castanilor 121; CĂLĂRAŞI 
– Călăraşi, str. Bucureşti 344; CLUJ – Cluj Napoca, str. 22 Dec. 1989 43; CONSTANŢA – 
Constanţa, str. Mircea 110; DOLJ- Craiova, str. C.D. Fortunescu 2; GALAŢI – Galaţi, str. Mihai 
Bravu 36; Gorj – Tg. Jiu, str. Calea Bucureşti 9 bis; HARGHITA – Miercurea Ciuc, str. Iancu de 
Hunedoara 8; MEHEDINŢI – Dr. Turnu Severin, str. Dimitrie Ghiaţă 16; NEAMŢ – Piatra Neamţ, 
str. Cuiejdi 34; OLT- Slatina, str. Al. I. Cuza, 43 A; SIBIU – Sibiu, str. Vasile Cârlova 16-22; 
BOLDEŞTI – Boldeşti, jud. Prahova, str. Poligonului 2; BUCUREŞTI – Calea 13 Septembrie 135, 
Sector 5, respectiv sucursale: ALBA – Alba Iulia, str. Clujului 10; ARGEŞ – Piteşti, str. Traian 26; 
BACĂU – Bacău, str. Milcov 49; BISTRIŢA-NĂSĂUD – Bistriţa, str. Sigmirului 16; BOTOŞANI 
–Botoşani, str. Uzinei 7; BRAŞOV, str. Mihai Viteazu 11; BRĂILA – Brăila, Bd. Dorobanţilor 468; 
Buzău, str. Bistriţei 51; COVASNA – Sfântu Gheorghe, str. Oltului 33; DÂMBOVIŢA – 
Târgovişte, str. Calea Găieşti 9; GIURGIU – Giurgiu, str. Uzinei 3; HUNEDOARA – Deva, str. 
George Coşbuc 26; IALOMIŢA – Slobozia, str. Lacului 9; IAŞI – Iaşi, str. Lascăr Catargi 59; 
MARAMUREŞ – Baia Mare, str. Vasile Lucaciu 87; MUREŞ – Tg. Mureş, str. Horia 28; 
PRAHOVA – Ploieşti, str. Rudului 96; SATU-MARE – Satu-Mare, str. Fabricii 35; SĂLAJ – 
Zalău, str. Mihai Viteazu 57; SUCEAVA – str. Universităţii 14; TELEORMAN – Alexandria, str. 
Carpaţi 7; TIMIŞ – Timişoara, str. Înfrăţirii 13; TULCEA – Tulcea, Bd. 1848, nr. 119; VASLUI – 
Vaslui, str. Castanilor 9; VÂLCEA – Rm. Vâlcea, str. Decebal 7; VRANCEA – Focşani, str. 
Domnişoarei 10; DRAGALINA – Dragalina, jud. Călăraşi, str. Gării 12. 

 (3) În funcţie de interesele asociaţiei se pot înfiinţa şi alte sucursale sau filiale decât cele 
arătate la alin. (2), cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art. 12 
(1) În îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită, asociaţia colaborează cu 

instituţiile publice de profil, precum şi cu alte organizaţii, persoane juridice române ori străine cu 
obiect de activitate asemănător. 



 (2) Asociaţia poate acorda premii, cupe, diplome, plachete, ş.a. persoanelor, organizaţiilor 
şi organismelor care prin acţiunile lor au contribuit în mod deosebit la realizarea scopului şi 
obiectivelor propuse. 

 
CAPITOLUL II 

 
Însemnele Asociaţiei 

 
Art. 13 
Asociaţia Sportivă a Pompierilor din România are siglă, insignă, steag şi marş propriu. 
 

CAPITOLUL III 
 

Organizare şi funcţionare 
 

Secţiunea I 
Membrii asociaţiei 

 
Art. 14 
Asociaţia are membri fondatori, membri de onoare şi membri. 
Art. 15 
Membri fondatori sunt acele persoane fizice care au participat la constituirea asociaţiei şi 

sunt următorii: Ionel Crăciun, Emil Marinescu, Corneliu Stoicheci, Secară Vladimir, Ştefan Firescu, 
Constantin Zamfir, Lucian Motrună, Virgil Ţicleanu, Sorin Calotă, Aurel Virgil Dumitraşcu, Ion 
Gheorghinoiu, Emil Gavrilă, Ştefan Bejan, Radu Pârlog-Cristian, Constantin Radu, Ioan-Septimiu 
Bimbea, Mihaiu Bonţea, Nicolae-Simion Grosu, Ştefan Feraru, Adrian Pădurean, Vasile Zaharie, 
Valentin Rumega, Gheorghe Nistor, Florin Silvi, Gheorghe Boloangă, Ilarie Buşe, Dan-Florian 
Zamfir, Gheorghe Branga, Vasile-Valerian Jercea, Ilarion Cocerhan, Dumitru Stancu, Gheorghe 
Omeag, Emanoil Stan, Gheorghe Tănase, Marin Fănuică, Ioan-Victor Pop, Ghiorghe Dima, Ionel 
Pascu, Gică Cazacu, Mircea Popeea, Ion Pleşu, Liviu Micu, Valeruţ Aneculăiesei, Ion Popescu, 
Ioan Maghiar, Gheorghe Pop, Ilarie Boca, Dumitru Tatu, Eugen Găitan, Paul Bene, Ioan Cernat, 
Stelian Demeter, Gheorghe Striblea, Valeriu Iliescu, Gheorghe Ţepeş, Ioan Dicu. Toţi membri 
fondatori sunt de profesie ofiţeri şi au domiciliul arătat în procesul – verbal. 

Art. 16 
(1) Membri de onoare pot fi personalităţi din ţară sau din străinătate, a căror activitate este 

apropiată de cea desfăşurată de asociaţie ori sprijină realizarea scopului acesteia. 
(2) Calitatea de membru de onoare se acordă de Consiliul Sportiv al Asociaţiei, cu votul a 

cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi. 
Art. 17 
(1) Pot fi membri ai asociaţiei acele persoane fizice şi juridice care depun cerere scrisă, 

sunt de acord cu prevederile Statutului Asociaţiei şi doresc să contribuie la realizarea scopului şi 
obiectivelor stabilite. 

(2) Cererea de înscriere se supune aprobării Biroului Permanent, care decide asupra 
acesteia, cu majoritate simplă de voturi. 

(3) Modelul cererii de înscriere este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul statut. 
Art. 18 
Oricare dintre categoriile de membri prevăzute la art. 16 care aduc prejudicii morale sau 

materiale asociaţiei vor fi puşi în discuţia Biroului Permanent care poate lua una din următoarele 
măsuri: 

a) interzicerea ocupării unor funcţii din cadrul asociaţiei pe durata a 1-3 luni; 3-6 luni; 1 
an, în funcţie de gravitatea abaterii; 



b) retragerea calităţii de membru onorific; 
c) excluderea din rândul membrilor asociaţiei. 

 
Secţiunea a II-a 

Cercuri sportive, centre de pregătire, comisii speciale 
 
Art. 19 
În cadrul asociaţiei se por organiza cercuri sportive, centre de pregătire fizică generală, 

centre de iniţiere în sport, comisii specializate. 
Art. 20 
(1) Cercurile sportive se pot constitui în cadrul filialelor (sucursalelor) cu un număr de 

membri mai mare de 50. 
(2) Cercurile sportive se înfiinţează cu votul majorităţii simple a membrilor filialei 

(sucursalei) respective. 
(3) Cercurile sportive îşi desfăşoară activitatea pe baza hotărârilor şi planurilor aprobate de 

Biroul Permanent, respectiv birourile sportive. 
Art. 21 
(1) Comisiile specializate sunt structuri constituite la nivel central şi la cel al filialelor 

(sucursalelor) pentru supravegherea şi desfăşurarea unor categorii de activităţi ca: turism, 
automobilism, prestări servicii în domeniul p.s.i., ş.a. 

(2) Hotărârea pentru înfiinţarea unei comisii se ia cu majoritatea simplă a voturilor 
membrilor filialei (sucursalei) sau asociaţiei, după caz. 

Art. 22 
Centrele de pregătire fizică generală sunt structuri organizate la nivelul fiecărei filiale 

(sucursale) care organizează, coordonează şi conduc activitatea de pregătire fizică a membrilor. 
Art. 23 
(1) Centrele de iniţiere în sport sunt structuri organizate la nivelul filialelor (sucursalelor) 

pentru iniţierea membrilor în practicarea unor discipline sportive. 
(2) Centrele de iniţiere în sport se înfiinţează la cererea a cel puţin 10 membri ai unei 

filiale (sucursale), în funcţie de fondurile şi asigurarea materială existente. 
 

Secţiunea a III-a 
Conducerea asociaţiei 

 
Art. 24. Asociaţia sportivă a Pompierilor din România este condusă de Consiliul Sportiv 

al Asociaţiei şi Biroul Permanent, filiala de către organele sale alese, iar sucursala de Biroul 
Sportiv. 

Art. 25 
(1) Consiliul Sportiv al Asociaţiei este autoritatea supremă a A.S.P.R. şi se întruneşte o 

dată pe an în şedinţă ordinară. 
(2) Şedinţa extraordinară a Consiliului Sportiv al Asociaţiei se convoacă la cererea 

majorităţii membrilor Biroului Permanent sau al preşedinţilor filialelor (sucursalelor). 
(3) Consiliul Sportiv al Asociaţiei cuprinde membrii Biroului Permanent şi preşedinţii 

filialelor (sucursalelor) ori reprezentaţii acestora, după caz. 
(4) Consiliul Sportiv al Asociaţiei este statutar întrunit şi poate lua decizii în prezenţa a 2/3 

din membrii săi. 
Art. 26 
(1) Lucrările Consiliului Sportiv al Asociaţiei sunt conduse de un prezidiu format din 

preşedinte, vicepreşedinţii şi secretarul Biroului Permanent, precum şi un număr de 7 membri aleşi 
ad-hoc. 

(2) Conducerea lucrărilor se realizează de către preşedinte sau, în lipsă, de către unul 
dintre vicepreşedinţi. 



Art. 27 
Consiliul Sportiv al Asociaţiei are următoarele atribuţii: 
a) aprobă, conform legii, eventualele modificări ale statutului asociaţiei; 
b) stabileşte calendarul sportiv intern şi internaţional; 
c) alege preşedintele asociaţiei, care este şi preşedintele Consiliului Sportiv şi al Biroului 

Permanent; 
d) alege Biroul Permanent; 
e) alege Comisia de cenzori, responsabilul financiar (contabilul), casierul şi gestionarul; 
f) analizează periodic – de regulă, anual – activitatea Biroului Permanent şi formulează 

propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii asociaţiei; 
g) stabileşte / modifică cuantumul cotizaţiei; 
h) stabileşte însemnele asociaţiei; 
i) hotărăşte asupra admiterii şi excluderii membrilor onorifici; 
j) decide asupra activităţilor economice proprii desfăşurate; 
k) aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul următor; 
l) analizează şi decide asupra afilierii asociaţiei la uniuni sportive interne sau 

internaţionale; 
m) analizează şi decide asupra admiterii de noi filiale (sucursale) ori excluderii acelora 

care încalcă statutul asociaţiei. 
Art. 28 
(1) Biroul Permanent al Consiliului Sportiv se compune din preşedintele Consiliului 

Sportiv, doi vicepreşedinţi, responsabilul financiar (contabil), secretar, 5 membri permanenţi şi doi 
membri supleanţi. 

(2) Preşedintele Consiliului Sportiv conduce şedinţele Biroului Permanent, în lipsa 
acestuia atributul revenind unuia dintre vicepreşedinţi. 

(3) Primul Birou Permanent va fi ales la şedinţa Consiliului Sportiv din semestrul II al 
anului 1999. 

(4) Biroul Sportiv se compune din preşedinte, vicepreşedinte, trei membri permanenţi şi 
doi supleanţi, responsabil financiar (contabil) şi secretar. 

Art. 29 
(1) Biroul Permanent se întruneşte în şedinţe trimestriale sau ori de câte ori este nevoie şi 

are următoarele atribuţii: 
a) aplică hotărârile Consiliului Sportiv şi prevederile prezentului statut; 
b) conduce activitatea asociaţiei între şedinţele Consiliului Sportiv; 
c) organizează evidenţa contabilă; 
d) convoacă Consiliul Sportiv conform statutului şi ori de câte ori este nevoie; 
e) îndrumă activitatea filialelor (sucursalelor) şi membrilor asociaţiei; 
f) promovează şi susţine material şi financiar organizarea şi desfăşurarea competiţiilor 

sportive cuprinse în programul asociaţiei; 
g) sprijină acţiuni pentru amenajarea de baze şi terenuri sportive la nivelul filialelor 

(sucursalelor); 
h) aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare a sportivilor la competiţii interne 

şi internaţionale; 
i) stabileşte atribuţiile Birourilor Sportive ale sucursalelor şi analizează modul în care au 

fost desfăşurate activităţile sportive stabilite; 
j) asigură legătura cu organizaţii sportive similare din ţară şi străinătate; 
k) contactează parteneri pentru diverse activităţi în domeniu; 
l) promovează colaborarea cu autorităţile administraţiei publice, instituţii şi agenţi 

economici pentru realizarea obiectivelor asociaţiei; 
m) formulează propuneri pentru primirea, respectiv excluderea membrilor onorifici; 



n) stabileşte direcţiile principale de acţiune şi responsabilităţi concrete pentru membrii 
asociaţiei; 

o) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi analizează periodic 
execuţia bugetară, precum şi legalitatea activităţilor financiar – contabile şi gestionare; 

p) execută bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi hotărăşte, în îndeplinirea 
scopului asociaţiei şi în acord cu bugetul aprobat, asupra achiziţiilor de bunuri şi 
servicii; 

q) aprobă recompensarea sportivilor şi altor persoane care s-au evidenţiat prin activitatea 
desfăşurată în realizarea bunului mers al asociaţiei; 

r) prezintă Consiliului Sportiv al Asociaţiei Regulamentul de organizarea şi funcţionare, 
Regulamentul de ordine interioară şi fişele posturilor pentru principalele funcţiuni. 

(2) Pentru desfăşurarea unor activităţi curente Biroului Permanent desemnează un casier şi 
un gestionar din rândul membrilor asociaţiei, iar în măsura în care bugetul acesteia permite, 
personalul de specialitate poate fi angajat şi pe bază de convenţie civilă sau contract individual de 
muncă. 

Art. 30 
(1) Preşedintele Asociaţiei Sportive a Pompierilor din România o reprezintă în relaţiile cu 

persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate. 
(2) Pentru anumite categorii de activităţi preşedintele poate mandata alte persoane să 

reprezinte asociaţia şi interesele acestuia. 
Art. 31 
Secretarul Biroului Permanent are următoarele atribuţii: 
a) asigură evidenţa, gestionarea şi manipularea corespondenţei şi documentelor 

asociaţiei; 
b) întocmeşte lucrări privind convocarea Consiliului Sportiv al Asociaţiei; 
c) întocmeşte proiectul Calendarului Sportiv pe baza propunerilor filialelor 

(sucursalelor); 
d) menţine legătura operativă cu filialele (sucursalele); 
e) pregăteşte documentele prevăzute a fi dezbătute în şedinţele Consiliului Sportiv. 
Art. 32 
Comisia de cenzori se compune din 3 membri dintre care unul are calitatea de preşedinte 

cu următoarele atribuţii: 
a) verifică execuţia planului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei; 
b) stabileşte măsuri pentru realizarea integrală a planului de venituri şi cheltuieli; 
c) verifică bilanţul contabil; 
d) controlează dacă fondurile financiare sunt repartizate corespunzător scopului asociaţiei 

şi în conformitate cu normele legale; 
e) întocmeşte rapoartele anuale privind legalitatea administrării gestiunii. 
 

CAPITOLUL IV 
 

Drepturile şi îndatoririle membrilor 
 
Art. 33 
Membri asociaţiei au următoarele drepturi: 
a) să participe la manifestările organizate de asociaţie şi să folosească baza materială a 

acesteia; 
b) să facă parte din delegaţiile sportive ale asociaţiei; 
c) să beneficieze de înlesniri privind participarea la activităţi sportive şi de agrement şi 

altele organizate de asociaţie; 
d) să facă parte din organele de conducere ale asociaţiei / filialei (sucursalei); 
e) să beneficieze de recompense în raport de rezultatele obţinute; 



f) să sesizeze Biroul Permanent / Biroul Sportiv sau, după caz, Consiliul Sportiv asupra 
deficienţelor propunând măsuri de eficientizarea activităţii; 

g) să se retragă din asociaţie comunicând aceasta, în scris, cu treizeci de zile înainte 
Biroului Permanent. 

Art. 34 
Membri asociaţiei au următoarele îndatoriri: 
a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului asociaţiei; 
b) să respecte hotărârile Consiliului Sportiv şi măsurile stabilite de Biroul Permanent / 

Biroul Sportiv cu privire la realizarea Calendarului sportiv; 
c) să nu întreprindă acţiuni care să contravină statutului sau să aducă prejudicii asociaţiei; 
d) să achite la timp cotizaţia stabilită. 
 

CAPITOLUL V 
 

Dispoziţii finale 
 
Art. 35 
Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în condiţiile legii. 
Art. 36 
(1) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se poate face în formele prescrise de lege. 
 (2) În cazul dizolvării asociaţiei patrimoniul rămas după îndestularea creditorilor va trece 

la Corpul Pompierilor Militari. 
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