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Comisia Judeţeană de Alpinism
REGULAMENT DE FUNCŢIONARE
Art. 1. FORMA LEGALĂ; DURATA;SEDIUL; PATRIMONIUL
a.) Comisia Judeţeană de Alpinism (CJA) este o asociere de persoane fizice în cadrul Serviciul
Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor ca o structura administrativă de interes judeţean care
elaborează strategia judeţeană de dezvoltare a disciplinei sportive alpinism, cu toate ramurile
sale: alpinism, schi-alpinism si escaladă sportivă.
b.) CJA nu are personalitate juridică.
c.) CJA este reprezentată juridic prin Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor.
d.) CJA functionează în baza prezentului Regulament.
e.) Durata de funcţionare a Comisiei Judeţeană de Alpinism este nedeterminată.
f.) Sediul necesar desfaşurării activităţilor specifice este asigurat de către Serviciul Judeţean
Salvamont-Salvaspeo Bihor.
g.) Logistica necesară desfăşurării activităţilor specifice este asigurată de către Serviciul Judeţean
Salvamont-Salvaspeo Bihor, cluburile şi asociaţiile de alpinism precum şi persoanele fizice si
juridice care aderă la această comisie.
Art. 2. OBIECTIVE; ACTIUNI PRIORITARE SI STRATEGICE
a.) CJA sustine dezvoltarea, în cadrul unei viziuni şi concepţii unitare, a tuturor ramurilor şi
probelor disciplinei sportive alpinism.
b.) CJA promovează relaţii durabile cu toţi membrii săi şi cu toate personalităţile alpinismului
românesc, în spiritul prieteniei şi a unei strânse cooperări, încurajând întâlnirile, activităţile în
comun şi schimbul de opinii; stimulând înţelegerea între membrii
c.) CJA promovează şi popularizează practicarea sporturilor montane, cunoaşterea realizărilor
alpinismului românesc, în special a celui bihorean, de către publicul larg.
d.) CJA îsi propune creşterea numărului practicanţilor individuali ai alpinismului, în judeţul Bihor,
în principal prin atragerea tineretului dar şi atragerea alpinistilor din alte zone si chiar din
strainatate.
e.) CJA militează, pentru asigurarea accesului liber si gratuit si in deplina siguranta în zonele de
alpinism si escaladă pentru practicantii sporturilor montane şi pentru protejarea integrităţii
acestor zone.
f.) CJA cultivă respectul practicantilor sporturilor montane faţă de aceste zone si conştientizarea
responsabilitătii personale în legătură cu frecventarea tuturor zonelor naturale.
g.) Toate acţiunile Comisiei Judeţene de Alpinism se întreprind în spiritul protejării cadrului si
ambientului natural si asigurarea integritatii participantilor, cu respectarea legiferărilor în
domeniu.
h.) CJA, constientă fiind de caracterul de aventură şi risc al unora dintre sporturile montane, va
încuraja în toate privintele si prin toate mijloacele constientizarea practicantilor în privinta
pericolelor si a necesitătii practicării în conditii de maximă sigurantă a sporturilor montane;

i.) CJA actionează în directia limitării concursurilor de escaladă sportivă pe stâncă cu precădere în
zone sensibile din punct de vedere al echilibrului ecologic.
j.) CJA actionează în directia sensibilizării factorilor cu atributii în domeniu în privinta
importantei pentru practicarea sporturilor montane a structurilor de primire turistică din zona
montană sau din apropierea zonelor de escaladă (cabane, refugii, adăposturi, campinguri etc) si
a necesitătii întreprinderii unor măsuri care să favorizeze accesul la acestea în conditii civilizate
si avantajoase pentru practicantii sporturilor montane.
k.) CJA colaborează cu instituţiile, persoanele juridice şi fizice interesate pentru sprijinirea
activităţii de educaţie fizică si sport.

Art. 3. SCOPUL SI ATRIBUTIILE COMISIEI
Scopul CJA este de a organiza, dezvolta, monitoriza şi controla activitatea de alpinism din
Judeţul Bihor. In acest sens :
a.) Elaborează strategia de dezvoltare specifică activităţii de alpinism, coordonează si controlează
aplicarea acesteia.
b.) Administrează patrimoniul de alpinism şi escaladă al Judeţului Bihor, se preocupă de
dezvoltarea acestuia si de asigurarea mijloacelor materiale si financiare pentru dezvoltarea
acestuia
c.) Organizează, coordonează, monitorizează, autorizează activitatea de amenajare, reamenajare,
marcare, inventariere a traseelor de alpinism si escaladă din judeţul Bihor.
d.) Coordonează activitatea de publicare, reinnoirea bazelor ce date scrise şi electronice referitoare
la traseele de alpinism şi escaladă din Judeţul Bihor
e.) Elaborează si adoptă regulamentele pentru desfăsurarea întregii activităti, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament şi recomandările FRAE.
f.) Monitorizează modul în care sunt respectate normele si regulile specifice pentru asigurarea
securitătii traseelor amenajate/reamenajate, elaborate de FRAE, ANSMR sau forurile
internaţionale la care aceastea sunt afiliate.
g.) Asigură fluxul de informaţii referitoare la activitaţile intreprinse din punct de vedere al
prevenirii accidentelor, de către FRAE şi ANSMR, având ca scop creşterea siguranţei tuturor
zonelor montane, cresterea eficientei în acordarea primului ajutor si organizarea salvării
accidentatilor prin mijloace specializate.
h.) Colaborează cu FRAE în privinţa activitătilor de amenajare, reamenajare, marcare, inventariere
a traseelor de alpinism si escaladă din judeţul Bihor
i.) Colaborează cu FRAE, pentru formarea specialistilor din domeniul sporturilor Federatiei
Române de Alpinism şi Escaladă.
j.) Colaborează cu Muzeul Judeţean Bihor – custodele rezervaţiei Defileul Crişul Repede, cu
Administraţia Parcului Natural Apuseni şi custozii altor zone protejate în care există potenţial
de dezvoltare a unor zone de practicare a alpinismului.
k.) Sprijină organizarea, la nivel local, judeţean, naţional şi chiar internaţional organizarea de
competitii, intruniri sportive, alpiniade etc, putând avea inclusiv iniţiative proprii în acest sens.
l.) Sprijină organizarea de expediţii alpine, putând avea inclusiv iniţiative proprii în acest sens.
Art. 4. MEMBRII
a.) Pot fi membri ai CJA, alpinişti şi căţărători, cu domiciliul in Judeţul Bihor, care implinesc
norme elaborate de catre C.D.
b.) Calitatea de membru se dobândeste prin efectul cererii de inscriere tipizată, complectată de
candidat şi adresată comitetului de conducere însoţită în acelaşi timp de recomandarea din
partea a doi membrii ai comisiei.
c.) Înscrierea în CJA se aprobă de către comitetul de conducere al comisiei, si are drept
consecinţe pentru cel înscris obligaţia respectării prezentului Regulament cât şi a
reglementărilor elaborate şi aprobate de această comisie.
d.) Dacă cererea nu este aprobată, candidatul are dreptul să facă apel la această decizie în cadrul
primei Adunări Generale a CJA este autorizată să ia o decizie. Această decizie este definitivă.

e.) Orice membru care doreste să demisioneze din cadrul Comisiei trebuie să anunte în scris
comitetului de conducere.
Art. 5. DREPTURILE MEMBRILOR
Membri CJA au dreptul
a.) Să fie aleşi în oricare funcţie, pe bază de candidatură.

Art. 6. OBLIGATIILE MEMBRILOR
a.) Să respecte regulamentul CJA, să se conformeze hotărârilor CJA luate în mod regulamentar;
să respecte si să apere imaginea si prestigiul CJA.
b.) Să respecte autonomia celorlalti membri si să nu întreprindă actiuni de natură să afecteze
activitatea si dezvoltarea celorlalti membri.
c.) Să-si aducă contributia la realizarea scopurilor, atributiilor, obiectivelor si strategiei CJA
Art. 7. ASPECTE DISCIPLINARE
În situaţia nerespectării prevederilor prezentului regulament şi tuturor normelor şi regulilor ce
decurg ca urmare a aplicării acestuia, membrii CJA pot fi sancţionaţi astfel:
a.) De către Comitetul de Conducere prin:
 mustrare scrisă
 mustrare scrisă cu avertisment
 suspendarea pe o perioadă determinată a unor drepturi.
b.) De către Adunarea Generală, la propunerea Comitetului de Conducere prin:
 suspendarea pe o perioadă determinată a calităţii de membru CJA
 excluderea pe o perioadă determinată din CJA
 excluderea definitivă din CJA
Art. 8. ORGANELE DE CONDUCERE
Organele de conducere ale CJA sunt:
I. Adunarea Generală
II. Comitetul de Conducere
Sectiunea I – Adunarea Generală
a.) Adunarea generală este organul suprem de conducere a CJA si are următoarele atributii si
competente:
 alege membrii Comitetului de Conducere pe bază de candidaturilor anunţate, în
conditiile prezentului regulament.
 aprobă primirea de noi membrii în cazul în care candidaţii fac apel impotriva
respingerii cererii de înscriere depuse la Comitetul de Conducere.
 audiază, discută si aprobă raportul presedintelui
 aprobă modificarea sau completarea prezentului Regulament.
 poate aproba delegarea către Comitetul Director aunor chestiuni urgente legate de
atributiile si competentele Adunării Generale, temporar, pe perioade determinate.
 aproba sau dupa caz modifică regulamentele si strategiile, respectiv planul anual de
activitati elaborate de către Comitetul de Conducere.
 aproba sanctiunile de suspendare, excludere temporara, excludere definitivă a
membrilor CJA care sunt propuşi spre sancţionare ca urmare a nerespectării prezentului
regulament şi a tuturor normelor emise în baza acestuia.
b.) Adunarea generală poate fi:
 ordinară , care se desfăsoară anual
 extraordinară, care se poate convoca la cererea majoritătii simple a comitetului de
conducere.
 de alegeri, care se organizează de regulă odată la 4 ani.

c.) În toate situatiile, adunările generale se convoacă de către comitetul de conducere cu minimum
15 zile înaintea datei stabilite pentru desfăsurare.
d.) Validarea reprezentantilor cu drept de vot se face la începutul fiecărei Adunării Generale.
e.) Adunarea generală este condusă de presedintele CJA, iar în absenta acestuia de vicepresedinte.
f.) Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, este legal constituită în prezenta a jumatate
plus unu din totalitatea membrilor cu drept de vot. În situatia în care nu se întruneste acest
cvorum, Adunarea Generală va fi reconvocată, dar nu mai devreme de 24 de ore.
g.) Hotărârile Adunării Generale reconvocate au putere de decizie indiferent de numărul
membrilor cu drept de vot prezenti.
h.) Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă a votului.
i.) Programul si ordinea de zi a adunării generale vor fi comunicate membrilor cu minimum 15
zile înaintea adunării generale.
Sectiunea II - Comitetul de Conducere
a.) Comitetul de conducere se compune din 7 membri, după cum urmează:
 Presedinte
 Vicepresedinte
 Secretar
 4 membri care pot fi insarcinati cu atributii tehnice si/sau organizatorice
b.) Comitetul de conducere conduce activitatea Comisiei în perioada dintre două adunări generale.
c.) Hotărârile Comitetului de conducere sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor
prezenti la sedintă, cu conditia ca numărul acestora să fie jumătate plus unu din numărul lor
total.
d.) În caz de egalitate de voturi decide votul presedintelui.
e.) La sedintele Comitetul de conducere pot participa ca invitati si alte persoane.
f.) Comitetul de conducere are următoarele atributii si împuterniciri:
 asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale; asigură transpunerea în
practică a programelor, a planurilor de activitate si a hotărârilor adunării generale si
respectarea de către toti membrii a regulamentelor Comisiei
 actionează prin toate mijloacele legale pentru realizarea scopurilor, atributiilor,
obiectivelor si actiunilor prioritare si strategice ale Comisiei, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament
 prezintă adunării generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri si cheltuieli.
 elaborează
regulamentele pentru desfăsurarea întregii activităti, planul anual de
activităţi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
 elaborează regulamentele în privinţa activitătilor de amenajare, reamenajare, marcare,
inventariere a traseelor de alpinism si escaladă din judeţul Bihor.
g.) Presedintele CJA este si presedintele Comitetului de conducere si este ales de adunarea
generală pentru o perioadă de 4 ani
h.) Presedintele CJA are următoarele atributii
 prezidează adunarea generală si conduce activitatea Comitetului de conducere
 este autorizat să exercite orice atributii delegate de către adunarea generală si/sau de
Comitetul de conducere
 reprezintă CJA în relatiile cu autoritătile publice, cu FRAE, Instituţii, custozi de arii
protejate, cu persoanele fizice si juridice române si străine
 presedintele poate delega unele aspecte ale atributiilor sale vicepresedintelui sau unor
membri ai Comitetului de Conducere
 în caz de indisponibilitate al presedintelui, functiile acestuia sunt preluate de
vicepresedinte până la prima adunare generală
i.) Vicepresedintele CJA este membru în Comitetul de Conducere si este ales de adunarea
generală pentru o perioadă de 4 ani
j.) Vicepreşedintele poate prelua prin împuternicire scrisă anumite atributii ale presedintelui,
delegate de către acesta, sau atributiile presedintelui pe perioadele când acesta este în
imposibilitate de a-si exercita mandatul

Art. 9. MIJLOACE FINANCIARE SI MATERIALE
a.) Veniturile, indiferent de sursă si cheltuielile de orice natură sunt cuprinse în bugetul anual
propriu al CJA
b.) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face pentru toate veniturile: potrivit
conditiilor stabilite de contractele pentru finantarea programelor CJA încheiate de aceasta.
c.) Administrarea bugetului se face în conditiile prevăzute de normele privind finantele publice.

Art. 10.

DISPOZIŢII FINALE

a.) Organele de conducere ale CJA vor pune în discutie si vor rezolva operativ toate sesizările
primite din partea FRAE, Custozii ariilor protejate, Autoritaţi locale, judeţene sau naţionale
precum si din partea membrilor sau a altor persoane fizice sau juridice în legătură cu traseele de
alpinism şi escaladă din judeţul Bihor.

