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ORDIN Nr. 3.126 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 
 functionare a cluburilor sportive universitare din subordinea 

 institutiilor de invatamant superior de stat 

  

  
   Avand in vedere: 

   – prevederile art. 223 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   – prevederile art. 26, 29, 30 si art. 71 alin. (2) din Legea educatiei 

fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   – prevederile art. 26 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare a 

dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr. 884/2001, 
   in baza prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice 

centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

   in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii, 
  

 

  

   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 

 

 

   Art. 1. - Se aproba Regulamentul-cadru de organizare si functionare a 

cluburilor sportive universitare din subordinea institutiilor de invatamant 

superior de stat, prevazut in anexa care face parte integranta din 

prezentul ordin. 

   Art. 2. - Directia generala invatamant universitar, Directia generala 

economica, Federatia Sportului Scolar si Universitar, institutiile de 

invatamant superior de stat si cluburile sportive universitare vor duce la 

indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 

  

http://www.program-legislativ.ro/fisiere_lex/index.php?file=M.Of.Nr.149.pdf&p=lex
http://www.program-legislativ.ro/fisiere_lex/index.php?file=M.Of.Nr.149.pdf&p=lex
doc:1110000102/1
doc:1000006902/1
doc:1190006803/18
doc:1190006803/18
doc:1200002403/2
doc:1200002403/2


Ministrul educatiei si cercetarii, 

Cristina Monica Anisie 

  

  

   Bucuresti, 29 ianuarie 2020. 

   Nr. 3.126. 

  

ANEXA 

  

  

  

 

REGULAMENT-CADRU 

de organizare si functionare a cluburilor sportive universitare 

 din subordinea institutiilor de invatamant superior de stat 

  

  

  

 

Capitolul I 

Dispozitii generale 

  

  

  

  

   Art. 1. - Cluburile sportive universitare din subordinea institutiilor de invatamant superior 

de stat (cluburi sportive universitare) sunt structuri sportive cu personalitate juridica, 

infiintate ca institutii publice. 

   Art. 2. - (1) Infiintarea, respectiv desfiintarea cluburilor sportive universitare din 

subordinea institutiilor de invatamant superior de stat se fac prin ordin al ministrului educatiei 

si cercetarii in urma hotararii senatului universitar. 

   (2) Preluarea cluburilor sportive universitare subordonate Ministerului Educatiei si 

Cercetarii de catre institutiile de invatamant superior de stat se face prin ordin al ministrului 

educatiei si cercetarii. 

   Art. 3. - (1) Cluburile sportive universitare din subordinea institutiilor de invatamant 

superior de stat se organizeaza si functioneaza dupa regulamentul de organizare si functionare 

propriu, elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu cele ale prezentului 

regulament-cadru si se bucura de drepturile conferite de lege. 

   (2) Regulamentul de organizare si functionare propriu este aprobat prin hotararea senatului 

universitatii in subordinea careia functioneaza clubul sportiv universitar. 

   Art. 4. - (1) Regulamentul de organizare si functionare propriu va cuprinde sub sanctiunea 

nulitatii si urmatoarele elemente: 

   a)denumirea; 

   b)sediul; 

   c)patrimoniul; 



   d)insemnele si culorile; 

   e)obiectul de activitate, cu nominalizarea expresa a sectiilor pe ramura de sport; 

   f)cerintele si procedura de dobandire si de pierdere a calitatii de membru; drepturile si 

indatoririle membrilor; 

   g)organele de conducere, administrare si control si atributiile lor; 

   h)regimul de disciplina pentru membrii clubului sportiv universitar: recompense si 

sanctiuni, conditiile de acordare a acestora. 

  (2) Schimbarea denumirii cluburilor sportive universitare din subordinea institutiilor de 

invatamant superior de stat se face prin hotararea senatului universitatii in subordinea careia 

functioneaza clubul sportiv universitar. 

   Art. 5. - Finantarea cluburilor sportive universitare din subordinea institutiilor de 

invatamant superior de stat poate fi realizata pe baza de fonduri alocate de la bugetul de stat 

prin finantarea complementara, venituri proprii si prin alte surse. 

 

  

 

 

CAPITOLUL II 

Scopul si obiectul de activitate al cluburilor sportive  

universitare din subordinea institutiilor de 

 invatamant superior de stat 

  

  

  

  

   Art. 6. - Scopul cluburilor sportive universitare este organizarea, conducerea si dezvoltarea 

activitatii sportive proprii de performanta sub toate formele sale, fara discriminari politice, 

rasiale, religioase etc. 

   Art. 7. - Obiectul de activitate al cluburilor sportive universitare este: 

   a)performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale; 

   b)promovarea spiritului de fair-play, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in 

activitatea proprie; 

   c)promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 

   d)administrarea bazei materiale sportive proprii; 

   e)organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele 

federatiilor sportive nationale; 

   f)alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, in conditiile legii. 

   Art. 8. - Cluburile sportive universitare din subordinea institutiilor de invatamant superior 

de stat promoveaza, cu prioritate, disciplinele, ramurile si probele sportive cuprinse in 

programul jocurilor olimpice, preponderent la categoriile de varsta tineret si seniori. 

 

 



 

CAPITOLUL III 

Conducerea cluburilor sportive universitare din subordinea  

institutiilor de invatamant superior de stat 

  

  

  

   Art. 9. - (1) Structura de conducere a cluburilor sportive universitare din subordinea 

institutiilor de invatamant superior de stat este consiliul de administratie. 

   (2) Functia de conducere este cea de director. 

   (3) Competenta, structura, organizarea si functionarea consiliului de administratie al 

clubului sportiv universitar se reglementeaza in regulamentul intern de organizare si 

functionare astfel incat sa se asigure eficienta decizionala. Directorul face parte de drept din 

consiliul de administratie. 

   (4) Componenta consiliului de administratie se stabileste prin decizie a rectorului 

universitatii. 

   (5) Directorul este numit in urma promovarii concursului organizat in conditiile legii. 

   (6) Eliberarea din functie a directorului se face in conditiile legii. 

   Art. 10. - (1) Directorul reprezinta legal clubul sportiv universitar in relatiile cu tertii si 

realizeaza conducerea executiva a acestuia. Directorul are in principal urmatoarele atributii: 

   a)raspunde de conducerea operativa a clubului sportiv universitar; 

   b)propune consiliului de administratie Regulamentul de organizare si functionare al 

clubului sportiv universitar, care ulterior este trimis spre aprobare conducerii universitatii; 

   c)elaboreaza si propune spre aprobare consiliului de administratie Regulamentul de ordine 

interioara al clubului sportiv universitar si asigura respectarea acestuia; 

   d)propune spre avizare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul privind 

executia bugetara; 

   e)elaboreaza raportul anual de activitate; 

   f)indeplineste alte atributii stabilite de conducerea universitatii, in conformitate cu legislatia 

in vigoare. 

   (2) In vederea asigurarii conducerii operative a clubului sportiv universitar, directorul: 

   a)indeplineste toate atributiile ce ii revin, in calitate de ordonator tertiar de credite, conform 

dispozitiilor legale in vigoare, si raspunde potrivit legii de: 

   – utilizarea creditelor bugetare; 

   – realizarea veniturilor; 

   – folosirea cu eficienta si eficacitate a veniturilor proprii; 

   – integritatea bunurilor incredintate clubului; 

   – organizarea si tinerea la zi a contabilitatii; 

   – prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare; 

   b)coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramura de sport 

din cadrul clubului sportiv universitar, in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate 

ale acestuia; 

   c)asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare; 

   d)stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii, avand in vedere regulamentul 



de organizare si functionare propriu, regulamentul de ordine interioara si structura 

organizatorica; 

   e)raspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de incadrarea personalului salariat 

din subordine; 

   f)organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste 

aplicarea masurilor pe care le dispune; organizeaza sistemul de control managerial intern; 

   g)aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare, in cazul savarsirii de abateri disciplinare, 

si dispune repararea prejudiciilor produse; 

   h)aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului sportiv universitar; 

   i)analizeaza, periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite si 

rezultatele realizate de sportivii legitimati ai clubului sportiv universitar; 

   j)urmareste pregatirea si participarea sportivilor in competitiile prevazute in calendarul 

competitional intern si international al clubului sportiv universitar, precum si organizarea 

competitiilor proprii si actiunilor de selectie; 

   k)participa la principalele competitii interne si internationale ale clubului sportiv 

universitar; 

   l)stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de sportivi pe 

niveluri valorice si numarul minim de sportivi cuprinsi in pregatire; 

   m)asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii de date 

ale clubului sportiv universitar, respectiv:  

   (i) actele normative in vigoare privind activitatea sportiva; 
   (ii) regulamentul de organizare si functionare propriu; 
   (iii) regulamentul de ordine interioara; 
   (iv) ordinele ministrului educatiei si cercetarii cu incidenta in 

activitatea clubului; 
   (v) statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale la care 

clubul este afiliat; 
   (vi) reglementarile Federatiei Sportului Scolar si Universitar cu 

incidenta in activitatea clubului sportiv universitar; 
   (vii) strategia de dezvoltare a clubului; 
   (viii) programele de dezvoltare pe termen lung, mediu si scurt ale 

clubului sportiv universitar; 
   (ix) evidenta sportivilor legitimati si clasificati pe ramura de sport; 
   (x) rezultatele obtinute de sportivi in competitiile interne si 

internationale oficiale; 

   n)dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru 

combaterea si prevenirea violentei si a dopajului in activitatea sportiva. 

   (3) In exercitarea atributiilor sale, directorul emite decizii. 

   (4) Directorul clubului sportiv universitar din subordinea institutiilor 

de invatamant superior de stat este evaluat anual de rectorul 

universitatii, in conditiile legii. 

   Art. 11. - Cerintele si procedura de dobandire si de pierdere a 

calitatii de membru, drepturile si indatoririle membrilor vor fi detaliate 

in regulamentul de organizare si functionare propriu al fiecarui club 

sportiv universitar. 

   Art. 12. - Regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompensele 

si sanctiunile, precum si conditiile de acordare a acestora vor fi 

detaliate in regulamentul de organizare si functionare propriu al fiecarui 

club sportiv universitar. 



 

  

 

CAPITOLUL IV 

Structura organizatorica si functionarea cluburilor sportive  

universitare din subordinea institutiilor de  

invatamant superior de stat 

  

  

  
   Art. 13. - (1) In concordanta cu statul de functii aprobat de conducerea 

universitatii, in structura organizatorica a cluburilor sportive pot 

functiona, in functie de volumul activitatii, compartimente functionale 

care sunt in directa subordonare a directorului clubului sportiv 

universitar. 

   (2) Structura organizatorica a fiecarui club sportiv universitar din 

subordinea institutiilor de invatamant superior de stat va fi prevazuta in 

anexa la regulamentul de organizare si functionare propriu. 

   (3) Sectiile pe ramura de sport sunt subunitati prin care se realizeaza 

selectia, pregatirea si participarea in competitii. 

   (4) Sectiile pe ramura de sport din cadrul cluburilor sportive 

universitare din subordinea institutiilor de invatamant superior de stat se 

stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare propriu. 

   Art. 14. - Cluburile sportive universitare din subordinea institutiilor 

de invatamant superior de stat au obligatia de a se afilia la federatiile 

sportive nationale corespunzatoare sectiilor pe ramura de sport proprii si, 

dupa caz, la asociatiile judetene pe ramura de sport, respectiv ale 

municipiului Bucuresti. 

   Art. 15. - Infiintarea unei sectii pe ramura de sport se poate face prin 

decizia rectorului universitatii in subordinea careia functioneaza clubul 

sportiv universitar. 

   Art. 16. - (1) Desfiintarea unei sectii pe ramura de sport se poate face 

prin decizia rectorului universitatii in subordinea caruia functioneaza 

clubul sportiv universitar. 

   (2) In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura de sport, cluburile 

sportive universitare din subordinea institutiilor de invatamant superior 

de stat au obligatia de a intreprinde demersurile necesare pentru radierea 

din evidentele federatiilor sportive nationale de specialitate, conform 

procedurii stabilite prin statutul acestora, si, dupa caz, de la 

asociatiile judetene sau ale municipiului Bucuresti pe ramura de sport la 

care s-au afiliat. 

 

 

CAPITOLUL V 

Patrimoniul 

  

  
   Art. 17. - Patrimoniul cluburilor sportive universitare din subordinea 

institutiilor de invatamant superior de stat se stabileste, anual, pe baza 



bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie. 

   Art. 18. - (1) Cluburile sportive universitare din subordinea 

institutiilor de invatamant superior de stat administreaza, cu diligenta 

unui bun proprietar, bunurile aflate in patrimoniu, in conditiile legii, in 

vederea realizarii scopului si obiectului de activitate. 

   (2) Bunurile se evidentiaza distinct in patrimoniul cluburilor sportive 

universitare din subordinea institutiilor de invatamant superior de stat. 

   Art. 19. - Cluburile sportive universitare din subordinea institutiilor 

de invatamant superior de stat nu pot schimba destinatia sau desfiinta baze 

sportive apartinand domeniului public sau privat al statului fara acordul 

universitatii si aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si fara 

garantia construirii altor baze sportive similare. 

   Art. 20. - Institutiile de invatamant superior de stat pot pune la 

dispozitia cluburilor sportive universitare subordonate baza materiala 

proprie, in mod gratuit. Cluburile sportive universitare din subordinea 

institutiilor de invatamant superior de stat pot pune baza materiala 

proprie la dispozitia universitatilor, in mod gratuit. 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

Finantarea activitatii cluburilor sportive universitare din  

subordinea institutiilor de invatamant superior de stat 

  

  

  
   Art. 21. - Veniturile din orice sursa si cheltuielile de orice natura 

ale cluburilor sunt cuprinse in bugetul anual propriu. 

   Art. 22. - (1) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli 

al fiecarui club sportiv universitar se face in conditiile prevazute de 

normele privind finantele publice. 

   (2) Bugetul anual al cluburilor sportive universitare din subordinea 

institutiilor de invatamant superior de stat se aproba de catre rector. 

Alocatiile de la bugetul de stat se acorda universitatii de catre 

Ministerul Educatiei si Cercetarii prin contract complementar pentru 

finantarea cluburilor sportive universitare. Directorul clubului sportiv 

universitar, ordonator tertiar de credite, angajeaza cheltuieli in limita 

creditelor de angajament repartizate si utilizeaza creditele bugetare ce i-

au fost repartizate numai pentru realizarea scopului si obiectului de 

activitate, potrivit prevederilor din bugetul aprobat si in conditiile 

stabilite prin dispozitiile legale in vigoare. 

   Art. 23. - Veniturile obtinute din activitati se gestioneaza si se 

utilizeaza la nivelul cluburilor sportive universitare din subordinea 

institutiilor de invatamant superior de stat, pentru realizarea scopului si 

obiectului de activitate. 

   Art. 24. - Sursele de finantare ale cluburilor sportive universitare din 

subordinea institutiilor de invatamant superior de stat provin din: 

   a)transferuri de la bugetul de stat acordate de catre Ministerul 

Educatiei si Cercetarii in baza metodologiei de evaluare anuala si a 

fluxurilor aferente procesului de alocare a subventiilor de la bugetul de 



stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului 

Educatiei si Cercetarii si din subordinea institutiilor de invatamant 

superior de stat; 

   b)sume alocate din veniturile institutiilor de invatamant superior de 

stat in subordinea carora se afla; 

   c)venituri din activitati economice realizate in legatura directa cu 

scopul si obiectul de activitate ale acestora; 

   d)cotizatii, contributii si penalitati aplicate membrilor sai, 

sportivilor, antrenorilor si celorlalti tehnicieni, potrivit statutelor si 

regulamentelor proprii; 

   e)sume obtinute din transferurile sportivilor; 

   f)donatii si sponsorizari; 

   g)venituri obtinute din reclama si publicitate; 

   h)venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile 

sportive; 

   i)venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacole; 

   j)alte venituri, in conditiile legii. 

 

 

CAPITOLUL VII 

Dispozitii finale 
  

  

  

 

   Art. 25. - (1) Cluburile sportive universitare din subordinea 

institutiilor de invatamant superior de stat sunt supuse inregistrarii in 

Registrul sportiv. 

   (2) Ca urmare a inregistrarii in Registrul sportiv, cluburile primesc 

numar de identificare si certificat de identitate sportiva. 

   Art. 26. - Cluburile detin exclusivitatea: 

   a)dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in 

miscare a sportivilor lor in echipamentul de concurs si de reprezentare, 

cand participa la competitii in numele clubului sportiv universitar; 

   b)dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii; 

   c)drepturilor de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile 

pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz. 

 


