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Avizat Comisia Juridică 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVAŢIEI 

UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare si funcţionare  

a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia 

 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia este o structură sportivă, persoană juridică 

de drept public, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei. 

 

Art. 2. Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia are următoarele atribuţii: 

a) asigură selecţia, pregătirea şi instruirea studenţilor sportivi din cadrul Universităţii „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia; 

b) asigură participarea acestora la competiţii naţionale şi internaţionale; 

c) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive de performanţă. 

 

II. ÎNFIINŢAREA ŞI ORGANIZAREA CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA 

ALBA IULIA 

 

Art. 3. Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia este înfiinţat prin O.M.E.C.T. nr. 

6412/19.12.2008, şi are următoarele secţii pe ramuri de sport: atletism, baschet, rugby. Sediul 

Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia se află în Alba Iulia, str. Nicolae Iorga, Nr.11-13. 

 

Art. 4. (1) Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia asigură condiţii de participare, 

organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice în secţii pe ramură de sport, afiliate la federaţiile 

naţionale de specialitate. 

(2) Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia asigură participarea sportivilor şi echipelor 

proprii în sistemul competiţional naţional şi internaţional. 

 

Art 5. Structura organizatorică şi statele de funcţii ale Clubul Sportiv Universitatea Alba 

Iulia se aprobă anual de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei. 

 

Art. 6. (1) Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia are ştampila proprie, rotundă, pe care 

este inscripţionat: „ROMÂNIA - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei - Clubul Sportiv 

Universitatea Alba Iulia”. 
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(2) Pe hârtiile cu antet, pe clădirile şi anexele în care funcţionează Clubul Sportiv Universitatea 

Alba Iulia” se scriu următoarele date: „ROMÂNIA - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei 

- Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia. 

 

Art. 7. Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia este supus înregistrării în Registrul 

Sportiv. În urma înregistrării, Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia primeşte număr de 

identificare şi Certificatul de Identitate Sportivă, în baza cărora se poate afilia la federaţiile 

naţionale de specialitate. 

 

Art. 8. Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia este îndrumat metodic şi evaluat de către 

Direcţia Generală Strategii şi Programe Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării 

şi Inovaţiei. 

 

III. CONDUCEREA CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA ALBA IULIA 

 

Art. 9. Activitatea Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia este condusă de către un 

Consiliu de administraţie şi de către un director, care este de drept membru al Consiliului. 

 

Art. 10. (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, numiţi de către ministrul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei pe baza propunerilor Senatului Universităţii „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia. Dintre membrii Consiliului de administraţie pot face parte şi reprezentanţii 

studenţilor în Senat. Membrii Consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioada de 4 ani, cu 

posibilitatea înlocuirii înainte de expirarea acestei perioade. 

(2) Preşedintele Consiliului de administraţie este numit prin ordin al Ministrului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei. 

Art. 11. (1) Consiliul de administraţie coordonează activitatea managerială a Clubului 

Sportiv Universitatea Alba Iulia şi are rol de decizie asupra bunei desfăşurări a activităţii 

clubului, asupra valorificării resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale şi a 

veniturilor obţinute din contracte de asociere, colaborări, sponsorizări, donaţii etc., în condiţiile 

legii. 

(2) Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri privind activitatea specifică Clubului 

Sportiv Universitatea Alba Iulia. 

Art. 12. Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii: 

a) organizează concursul pentru ocuparea posturilor de director, contabil/contabil-şef, 

antrenor, prevăzute în statele de funcţii al Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia; 

b) propune structura organizatorică şi numărul de posturi, statele de funcţii precum şi 

normativul de constituire a compartimentelor funcţionale ale Clubului Sportiv Universitatea Alba 

Iulia, înfiinţarea sau desfiinţarea secţiilor pe ramură de sport, care se aprobă de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei; 

c) aprobă programul managerial anual şi trimestrial, calendarul sportiv, precum şi 

repartizarea bugetară pe ramuri de sport; 

d) încheie contracte, în condiţiile legii; 

e) aprobă fişele posturilor privind personalul Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia. 
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Art. 13. (1) Consiliul de administraţie este condus de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de 

unul dintre membrii consiliului, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar dintre 

membrii Consiliului de administraţie. 

(2) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul clubului o dată la 3 luni, sau de câte 

ori este necesar, la convocarea preşedintelui. 

(3) Dezbaterile Consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi, stabilite şi 

comunicate de preşedinte cu 5 zile înaintea şedinţei. 

(4) Deciziile Consiliului de administraţie se iau prin vot deschis, cu majoritatea 

membrilor prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor. 

(5) Dezbaterile şi deciziile Consiliului de administraţie se consemnează în procesul verbal 

de şedinţă, într-un registru ştampilat şi sigilat de preşedinte. Procesul verbal se semnează de 

fiecare din cei prezenţi, iar în situaţia când există obiecţiuni, acestea se consemnează distinct. 

(6) Preşedintele Consiliului de administraţie prezintă odată la 6 luni Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei - Direcţia Generală Strategii şi Programe Universitare un raport 

de activitate a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia. 

 

Art. 14. (1) Postul de director al Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia se ocupă prin 

concurs organizat de Consiliul de administraţie al Clubului, de către absolvenţi ai instituţiilor de 

învăţământ superior, având competenţa managerială în domeniul educaţiei fizice şi sportului. 

(2) Directorul Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia este numit prin ordin al 

Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, în baza concursului şi a contractului de management 

încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei. Semestrial, directorul prezintă spre 

aprobare Consiliului de administraţie şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, un raport 

şi un program de acţiuni. 

(3) Directorul Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia asigură conducerea curentă a 

activităţii şi duce la îndeplinire deciziile Consiliului de administraţie. 

(4) Directorul Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte programul managerial trimestrial şi anual, bugetul anual şi le supune spre 

aprobare Consiliului de administraţie; 

b) răspunde de activitatea Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia; 

c) reprezintă Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia în relaţiile cu terţii, persoane fizice 

şi juridice; 

d) îndrumă, controlează şi coordonează activitatea personalului din subordine; 

e) face propuneri Consiliului de administraţie pentru premierea personalului din 

subordine. 

 

BAZA MATERIALĂ ŞI FINANŢAREA CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA 

ALBA IULIA 

 

Art. 15. Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia va folosi baza materială a Universităţii 

„1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi bazele sportive puse la dispoziţie de alte instituții și agenţi 

economici. 

 

Art. 16. (1) Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia este finanţat din alocaţii de la 

bugetul de stat şi venituri extrabugetare. 

(2) Veniturile extrabugetare pot proveni din: 
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a) donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) închirierea de bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, în condiţiile legii; 

c) transferul sportivilor către alte unităţi sportive din ţara şi străinătate; 

d) încasări din vânzarea biletelor, programelor, materialelor publicitare, dreptul de 

televiziune, prestări servicii;  

e) cotizaţii - taxe etc. 

(3) Veniturile extrabugetare sunt utilizate pentru: 

a) realizarea de investiţii patrimoniale proprii şi sporirea bazei materiale proprii în 

vederea creşterii performanţelor sportive; 

b) alte destinaţii avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei. 

(4) Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul Clubului Sportiv 

Universitatea Alba Iulia sunt făcute cu respectarea actelor normative în vigoare. 

 

Art. 17. (1) Documentele de bancă, precum şi cele financiar - contabile sunt semnate de 

director şi de contabilul-şef. 

(2) Contabilul sau după caz, contabilul-şef este împuternicit cu acordarea vizei de control 

preventiv şi are obligaţia de a refuza, în condiţiile legii, orice operaţie care contravine 

prevederilor legale. 

(3) Activitatea financiar - contabilă a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia se 

desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Clubul Sportiv Universitatea Alba 

Iulia întocmeşte semestrial şi anual dări de seamă contabile care se depun la Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovaţiei în dublu exemplar, pentru Direcţia Generală Buget – Finanţe, Patrimoniu şi 

Investiţii şi Direcţia Generală Strategii şi Programe Universitare. 

 

Art. 18. (1) Contabilul / contabilul şef al Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia ocupă 

postul pe baza de concurs validat de Consiliul de administraţie. La concurs pot participa 

absolvenţi de învăţământ superior din profilul economic, cu experienţă în specialitatea 

corespunzătoare funcţiei. 

(2) Pentru ocuparea postului de contabil-şef, candidatul trebuie să aibă o vechime în 

specialitate de minim 5 ani. 

 

V. TRANSFERUL SPORTIVILOR 

 

Art. 19. (1) Transferul sportivilor din Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia se face în 

baza reglementărilor federaţiilor sportive naţionale. 

(2) Transferul sportivilor între Cluburi Sportive Studenţeşti şi între Cluburile Sportive 

Şcolare şi Cluburile Sportive Studenţeşti se realizează în baza dezlegării pe linie sportivă, pe o 

perioadă determinată sau definitiv, fără a se pretinde nici un fel de taxe sau bunuri materiale. 

(3) Transferul studenţilor de la Cluburile Sportive Studenţeşti la cluburi sportive din afara 

sistemului de învăţământ se poate realiza numai în baza dezlegării pe linie sportivă, pe perioadă 

determinată sau definitiv, cu achitarea obligaţiilor financiare de către clubul care solicită 

transferul. 

(4) Negocierea financiară a transferului se face de către o comisie numită de Consiliul de 

administraţie şi este condusă de director. Rezultatul negocierii trebuie validat de Consiliul de 

administraţie. 
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(5) Sumele sau alte bunuri provenite din transferul sportivilor se folosesc conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

VI. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 

Art. 20. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei exercită supravegherea şi controlul 

asupra Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia. 

 

Art. 21. (1) În perioada de 60 de zile menţionată la alin. (1) se organizează Consiliul de 

administraţie, precum şi concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Clubului Sportiv 

Universitatea Alba Iulia. 

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, persoana încadrată în funcţia 

de preşedinte - ordonator de credite la Clubul Sportiv Universitatea Alba Iulia din subordinea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, se numeşte cu delegaţie, pentru o perioadă de 60 

de zile, în funcţia de director al Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia. 

 

Aprobat în Ședința Senatului din 04.02.2009. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 

Prof. univ. dr. ing. MOISE IOAN ACHIM 

 

 

 

 


