ORDIN ANST nr. 223/22.02.2012 - Privind aprobarea Normelor Metodologice privind
înscrierea bazelor sportive in Registrul Bazelor Sportive Omologate
Art. 1 Cu data prezentului ordin se aprobă Normele Metodologice privind înscrierea bazelor
sportive în Registrul Bazelor Sportive Omologate.
Art.2 Din cadrul Normelor metodologice privind inscrierea bazelor sportive in Registrul Bazelor
Sportive Omologate fac parte integrantă următoarele anexe:
- anexa 1 : Tipurile principale de unități de practicare a sportului (UPS);
- anexa 2(a): Modelul de pagini ale RBSO pentru secțiunea principală;
- anexa 2(b): Modelul de pagini ale RBSO pentru secțiunea secundară;
- anexa 3 : Model de Cerere de înregistrare în Registrul Bazelor Sportive Omologate;
- anexa 4: Fișa bazei sportive;
- anexa 5 (a): Fișa unității de practicare a sportului (UPS) de tip ,,construcție acoperită;
- anexa 5 (b): Fișa unității de practicare a sportului (UPS) de tip ,,descoperit" sau ,,aer liber";
- anexa 5 (c): Fișa cuprinzând construcțiile complementare a practicării sportului aflat în
componență unității de practicare a sportului (UPS);
- anexa 6: Certificatul RBSO;
- anexa 7: Model de cerere pentru înregistrare modificărilor din cuprinsul bazei sportive,
Art. 3 Prezentul ordin se difuzează prin Direcția Resurse Umane, Logistică și Secretariat,
astfel:
- Direcției Generale pentru Sport;
- Direcției Resurse Umane, Logistică și Secretariat.
- Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret și a Municipiului București.
- Cluburilor sportive din subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.
- Complexurilor sportive naționale.
Art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.

ANEXA ORDINULUI Nr. 223.din 22.02 / 2012
NORME METODOLOGICE privind înscrierea în Registrul Bazelor Sportive Omologate
CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE
ART.1. Prezentele norme, elaborate în conformitate cu prevederile art. 78(3) din Legea
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare Lege, stabilesc metodologia de înscriere în Registrul Bazelor Sportive Omologate,
numit în continuare RBSO.
ART.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru titularii dreptului de
proprietate sau deţinătorii cu orice titlu ai bazelor sportive care sunt omologate sau care
urmează să fie omologate în vederea organizării şi desfăşurării activităţii de sport .
ART.3 În cuprinsul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au
următorul înţeles:
- Lege = Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificarile și completările
ulterioare:
- Baza sportive = amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate practicării
activităţilor de educaţie fizică şi sport, definite în Lege.
- Unitate de practicare a sportului (UPS): construcţie (sală) sau ansamblul construcţii şi/sau
teren de sport amenajat în aer liber, inclusiv anexele şi dotările aferente, care au destinaţia
şi sunt utilizate pentru practicarea unei ramuri sau probe de sport în conformitate cu
cerinţele federaţiei sportive. O unitate de practicare a sportului (UPS) poate constitui o bază
sportivă. Caracteristica determinantă a fiecărei UPS este dată de ramura sportive
practicată.Tipurile principale de unităţi de practică a sportului (UPS)sunt enumerate în anexa
nr. 1 .
- Baza sportivă omologată: baza sportivă care a obţinut omologări pentru cel puţin o unitate
de practicare a sportului (UPS) din cuprinsul său.
- competiţie oficială: competiţie desfăşurată conform regulamentului unei federaţii sportive
naţionale şi fiind inclusă în calendarul oficial al acesteia.

CAP. 2 ORGANIZAREA REGISTRULUI BAZELOR SPORTIVE OMOLOGATE
ART.4.
(1) Registrul bazelor sportive omologate (RBSO) constituie instrumentul unitar de evidenţă a
bazelor sportive omologate conform prezentelor norme.
(2) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret organizează Registrul bazelor sportive
omologate, potrivit prezentelor norme.
(3) Registrul bazelor sportive omologate este public.
(4) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret poate elibera, la solicitarea şi pe cheltuiala
persoanei care a făcut cererea, copi certificate de pe înregistrarea sau menţiunile făcute,
precum şi certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt înscris ori
menţionat în Registrul bazelor sportive omologate.
ART.5. Registrul bazelor sportive omologate este structurat pe secţiuni şi părţi astfel:
(1) Secţiunile reprezintă organizarea registrului în funcţie de nivelele de omologare ale
bazelor sportive după cum urmează:
- secţiunea A, destinată înregistrării bazelor sportive omologate pentru activităţi de nivel
internaţional;
- secţiunea B, destinată înregistrării bazelor sportive omologate pentru activităţi de nivel
naţional.
- secţiunea C, destinată înregistrării bazelor sportive omologate pentru activităţi de nivel
judeţean
(2) Pentru a evita dubla/multipla înregistrare a bazelor sportive secţiunile vor avea două
părţi, astfel:
- Partea principală în care se operează înregistrarea unică a bazei sportive, respectiv a
Unităţilor de Practică Sportivă (UPS) omologate, la secţiunea corespunzătoare omologării celei
mai înalte obţinute pentru fiecare UPS. Partea Principală a RBSO este instrumentul de
evidenţă fizică a unităţilor de practică sportivă omologate din component bazelor sportive.
Pe baza înregistrării în partea principală a secţiunilor RBSO se va elibera Certificatul de
înscriere a bazei sportive omologate.

- Partea secundară în care se înscriu bazele sportive înregistrate într-o parte principală a unei
secţiuni a RBSO, dar care mai au pentru aceeaşi UPS şi alte omologări faţă de cea deja
înregistrată.

Înscrierile

în

părţile

secundare

ale

RBSO

se

operează

în

secţiunile

corespunzătoare nivelului omologărilor. Partea secundară este o completare a părţii principale
menită să monitorizeze toate omologările emise de federaţiile sportive naţionale.
(3). Structura RBSO va fi următoarea:
Structura RBSO se înregistrează baze sportive care au în componenţă :
- secţiunea A - Parte Principala UPS omologate de nivel international;
- secţiunea B - Parte Secundară UPS omologate de nivel internaţional (începând cu a doua
omologare pe acelaşi spaţiu);
- secţiunea C - Parte Principala UPS omologate de nivel national;
- secţiunea D - Parte Secundară UPS omologate de nivel internaţional care au si omologări
naţionale UPS omologate de nivel naţional (începând cu a doua omologare pe acelaşi spaţiu);
- secţiunea E - Parte Principală UPS omologate de nivel judeţean;
- secţiunea F - Parte Secundară UPS omologate de nivel internaţional şi/sau naţional care au si
omologări de nivel judeţean UPS omologate de nivel judeţean (începând cu a doua omologare
pe acelaşi spaţiu).
(4) Modelul de pagini ale RBSO pentru secţiunea principală este prevăzut în anexa nr. 2a. (iar
cel pentru secţiunea secundară în anexa nr. 2b.
(5) Copii ale paginilor din RBSO în care s-au operat înscrieri ale unei baze sportive, constitue
anexa Certificatului obţinut de respectiva bază.
(6) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, sprijină
persoanele interesate şi activitatea ANST pe parcursul derulării operaţiunilor premergătoare
eliberării certificatului RBSO.

CAP. 3 OMOLOGAREA
ART.6. Procedura omologării este o etapă obligatorie şi premergătoare înscrierii în Registrul
Bazelor Sportive Omologate.
(1) Omologarea reprezintă atestarea, printr-un document specific, de către o autoritate
competentă a îndeplinirii cerinţelor acesteia privitoare la conformarea spaţiului de practică
sportivă la regulamentul sportiv, inclusiv prin dotarea şi echiparea sa, astfel încât baza
sportivă/UPS să poată fi folosită pentru activităţile sportive şi competiţii oficiale;
(2) Federaţiile sportive naţionale şi federaţiile sportive internaţionale sunt autorităţi
competente de omologare a sălilor şi/sau a terenurilor de sport, de aici decurgând
următoarele:
- omologarea se face pe ramuri/probe sportive şi vizează spaţiile de practicare a acestora,
numite UPS;
- o federaţie sportivă naţională poate omologa o întreagă bază sportivă doar dacă aceasta este
dedicate integral practicării unei singure ramuri sportive;
- dacă o unitate de practicare a sportului (UPS) îndeplineşte condiţiile, poate fi omologată la
mai multe ramuri sportive de către federaţiile sportive naţionale respective (de exemplu o
sală de jocuri poate fi omologată la baschet, volei, handbal, un bazin poate fi omologat atât
la nataţie cât şi la polo ş.a.m.d.)
(3) omologarea este operaţiunea tehnico-administrativă, de obţinerea căreia depinde
înscrierea în Registrul Bazelor Sportive Omologate şi dreptul de a organiza competiţii sportive
oficiale.
(4) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret poate solicita federaţiilor sportive naţionale
modificarea criteriilor de omologare, pe baza constatărilor proprii sau la sesizarea instituţiilor
abilitate ale statului.
ART.7.
(1) Pentru bazele sportive în care urmează a se organiza competiţii internaţionale,
omologarea se face de către federaţiile sportive internaţionale pe baza criteriilor acestora.
(2) Pentru bazele sportive în care urmează a se organiza competiţii de nivel naţional,
regional, judeţean sau local, omologarea se face de către federaţiile sportive naţionale,
conform cu criteriile acestora.

(3) Criteriile de omologare a bazelor sportive destinate practicării sportului până la nivel
naţional, se stabilesc, revizuiesc, sau se actualizează după caz, în cadrul fiecărei federaţii
sportive naţionale, în conformitate cu regulamentele proprii de practicare ale fiecărei ramuri
sportive şi se aprobă de către acestea în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentului ordin;
(4) În termen de maxim 5 zile de la aprobare, federaţiile sportive naţionale transmit la
ANST/Registrul bazelor sportive documentaţia conţinând criteriile de omologare precum şi
modelele documentelor de omologare pentru fiecare nivel .
ART.8. Titularul dreptului de administrare sau folosinţă a bazei sportive omologate are
obligaţia să respecte, pe toată perioada de funcţionare a acestora, condiţiile şi criteriile de
omologare. Nerespectarea criteriilor de omologare se sancţionează potrivit regulamentelor
federaţiilor sportive naţionale, sancţiunile aplicate se comunică şi consemnează în RBSO.
ART.9.
(1) Titularul dreptului de administrare sau folosinţă a bazei sportive va solicita revizuirea
omologării în următoarele cazuri:
a) doreşte schimbarea nivelului unei omologări deja obţinute;
b) la apariţia unor situaţii ce conduc la nerespectarea condiţiilor pentru care a obţinut o
omologare;
c) la intervenţia unor modificări dispuse de autorităţile competente de omologare sau ale
statului;
(2) În situaţia în care titularul dreptului de administrare sau folosinţă a bazei sportive solicită
revizuirea omologării acordate, federaţia sportivă naţională poate proceda la o nouă
constatare şi va dispune luarea de măsuri pe baza regulamentelor proprii de omologare.
ART.10. Revizuirea omologării se poate face din oficiu de către o federaţie sportivă naţională,
în cazurile în care se autosesizează sau primeşte sesizări din partea utilizatorilor cu privire la
degradarea condiţiilor tehnice, de dotare sau de confort. Acest act se poate finaliza cu
suspendarea sau pierderea omologării, după caz.
ART.11. În situaţiile prevăzute la art.9 şi art.10, la constatarea efectuată de federaţia
sportivă naţională este obligatoriu prezenţa titularului dreptului de administrare sau folosinţă
asupra bazei sportive.

ART.12.
(1) Dacă autorităţile competente de omologare nu prevăd altfel, omologarea acordată este
valabilă timp de 3 ani de la data emiterii documentului de omologare a bazei, în următoarele
condiţii:
a) menţinerea parametrilor pentru care baza a fost omologată;
b) menţinerea neschimbată a criteriilor de omologare .
(2) Fiecare federaţie sportivă naţională va hotărî prin regulament propriu dacă şi în ce condiţii
se poate prelungi termenul prevăzut la paragraful (1) sau dacă este necesar reluarea
întregului proces de omologare.
ART.13. Federaţiile sportive naţionale au obligatia de a transmite lunar către ANST evidenţa
documentelor de omologare acordate în luna anterioară, precum şi copiile fişelor sintetice ale
bazelor sportive, respectiv ale Unităţilor de practicare a sportului (UPS) omologate.

CAP. 4 INSCRIEREA IN REGISTRU
ART.14. Toate persoanele prevăzute la art. 2. se vor adresa ANST pentru înregistrare în RBSO,
conform prevederi art. 5.(3)., respectiv baza va fi înregistrată la partea principală a secţiunii
corespunzătoare nivelului cel mai înalt de omologare a fiecărei UPS omologată, iar dacă mai
are şi alte omologări pe aceaşi UPS, acestea se vor inregistra în părţile secundare ale
secţiunilor corespunzătoare.
Pentru situaţiile în care o unitate de practicare a sportului (UPS) are, pentru cel mai înalt
nivel obţinut, două sau mai multe omologări, se înscrie în partea principală a registrului doar
una dintre aceste omologări, şi anume cea considerată de deţinătorul bazei sportive ca fiind
determinantă sau având o mai mare pondere în frecvenţa de utilizare a respectivei UPS, restul
de omologări înscriindu-se la partea secundară a secţiunii.
(1) Bazele sportive aflate în exploatare se vor înscrie în Registrul Bazelor Sportive Omologate
în termen de 1 an de la publicarea prezentelor Norme Metodologice;
(2) Toate persoanele prevăzute la art. 2. care detin baze sportive ce funcţionează la data
prezentelor norme şi nu sunt încă omologate, vor solicita federatiilor sportive nationale,
omologarea respectivelor baze cu încadrarea în termenul prevăzut la paragraful anterior.

(3) După expirarea termenului prevăzut la aliniatul (1) persoanele juridice de drept public sau
privat proprietare, administratori sau persoanele cu drept legal de folosinţă care nu s-au
conformat, pierd dreptul de a organiza competiţii sportive oficiale pe acele baze.
(4) In termen de maximum 30 de zile de la obtinerea omologarii bazei sportive, persoanele
juridice de drept public sau privat, proprietari, administratori sau cu drept legal de folosinţă
prevazuti de Lege vor depune la ANST cererea de înregistrare in RBSO, cu respectarea
termenului prevazut în aliniatul 1.
(5) Pentru bazele sportive ce vor fi puse în funcţiune ulterior intrării în vigoare a prezentului
ordin, persoanele juridice de drept public sau privat proprietare, administratori sau
persoanele cu drept legal de folosinţă, vor depune la ANST cererea de înregistrare in RBSO, cu
cel puţin 45 de zile înaintea datei punerii în funcţiune.
ART.15. Înregistrarea în Registrul bazelor sportive omologate se face pe baza cererii de
înregistrare, semnată şi ştampilată, formulată de proprietar, administrator sau de persoana
împuternicită de aceştia. Înregistrarea în Registrul Bazelor Sportive Omologate poate fi făcută
şi prin mandatar cu procură specială.
ART. 16. Cererea de înregistrare în Registrul Bazelor Sportive Omologate, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 3 se depune de catre persoana autorizata:
ART. 17. La cerere se anexează obligatoriu Dosarul bazei sportive, ce va conţine următoarele
documente :
a. Documentele care reglementează regimul juridic al bazei, respectiv care demonstreaza
forma deţinerii în proprietate, administrare sau folosinţă;
b. extras carte funciară ;
c. Fişa bazei sportive, conform anexa nr. 4 reprezentand totalitatea terenurilor şi spaţiilor,
precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi
desfăşurării activităţii sportive;
d. Dovezile omologărilor obţinute (documentele emise de federaţiile sportive naţionale şi sau
internaţionale);
e. Fişa fiecărei Unităţi de practicare a sportului (UPS) omologate vizată de federaţia sportivă

naţională, conform model din anexele nr. 5a şi 5b . Pentru construcţiile complementare
practicării sportului (CC, tipul IV din anexa 1) se vor prezenta fişe conform anexei nr. 5c .
f. Documentaţie tehnică, respectiv planşe cuprinzând:


Plan de situaţie a bazei sportive cu indicarea clară a fiecarei Unităţi de practicare a
sportului (UPS) ( din docunentaţia de cadastru existentă a bazei )



Planul de la paragraf f.1., micşorat la dimensiunea unui dreptunghi de dimensiunea
18cmx11cm pentru fiecare Unitate de practicare a sportului (UPS) omologată din
cuprinsul bazei sportive se va prezenta o mapă conţinând :



Planul construcţiei cu indicarea suprafeţei de practicare a ramurii de sport,a

degajamentelor şi a accesului pentru utilizatori (sportivi; public;spaţiu parcări;etc );


Planul nivelului cu anexele pentru sportivi (vestiare şi duşuri), în situaţia în care

anexele nu sunt cuprinse în planul solicitat la paragraf f..3.);


Memoriu tehnic privitor la dotarea şi echiparea spaţiului de activitate sportivă cu

instalaţii specifice disciplinelor sportive;


Alte documente conţinând date tehnice specifice ramurii sportive omologate,

ART.18. Documentele menţionate la art.17 vor fi prezentate în copie autentificată sau în
original şi copie, originalele urmând a fi restituite solicitantului imediat după verificare.
ART.19. În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, poate fi completată în
termen de 15 zile sub sancţiunea anulării şi clasării cererii.
ART.20.
(1) După depunerea cererii, aceasta se analizează împreună cu documentele anexate şi
fiecare dintre UPS din cuprinsul bazei sportive se înregistrează în partea principală a secţiunii
RBSO corespunzătoare nivelului cel mai înalt de omologare obţinut, primind un număr unic de
identificare.
(2) Celelalte omologări obţinute pentru o UPS înregistrată conform paragraf (1) se înscriu la
partea secundară a secţiunii RBSO corespunzătoare.

(3)Toate menţiunile ulterioare cu privire la o bază sportivă înregistrată în Registrul bazelor
sportive omologate se vor referi la Unităţile de practicare a sportului prin numărul de
identificare pe care acestea l-au primit la înregistrare.

CAP. 5 Certificatul de înregistrare în Registrul Bazelor Sportive Omologate
ART.21.
(1) Certificatul RBSO este documentul care atestă că o bază sportivă are în componenţă
unităţi de practicare a sportului (UPS) omologate de federaţiile sportive naţionale şi/sau
internaţionale după caz, şi este înscrisă în Registrul Bazelor Sportive Omologate (RBSO) ţinut
de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.
(2) Certificatul RBSO al unei Baze sportive este emis din secţiunea RBSO corespunzătoare
nivelului cel mai înalt al omologărilor obţinute de Unităţile de practică sportivă (UPS) din
componenţa bazei;
(3) În Certificatul RBSO vor figura toate omologările înregistrate pentru UPS-urile din cuprinsul
bazei sportive.
ART. 22. Certificatul RBSO se eliberează în cel mult 30 de zile de la primirea cererii şi
conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 .
ART. 23.
(1)Competiţiile oficiale se pot organiza numai în bazele sportive pentru care s-a eliberat
certificatul RBSO.
(2) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin direcţiile judeţene pentru sport şi
tineret, respectiv a Municipiului Bucureşti, are obligatia de a monitoriza activitatea sportiva in
bazele sportive omologate.
ART. 24. Certificatul RBSO se păstrează, în permanenţă, în baza sportivă, pentru a fi
prezentat organelor de control abilitate.
ART. 25.
(1) Certificatul RBSO este valabil pe toată durata de existenţă a bazei sportive, cu condiţia
vizării sale o dată la 3 ani de către emitent, dacă regulamentele federaţiilor sportive
naţionale nu prevăd altfel.

(2) În lipsa vizei menţionate la paragraful anterior, Certificatul RBSO îşi pierde valabilitatea;
(3) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la paragraful (1), deţinătorii
bazelor sportive omologate vor solicita vizarea certificatului RBSO.
Pentru vizarea certificatului RBSO sunt necesare următoarele documente:
- avizul favorabil al autorităţii de omologare;
- documentele de omologare valabile;
- declaraţia pe proprie răspundere a proprietarului privind menţinerea condiţiilor iniţiale cu
care baza
sportivă a fost înregistrată în RBSO.

CAP. 6 MODIFICĂRI ÎN REGISTRU
ART. 26.
(1) Detinătorii Bazelor sportive notifică Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în termen
de 30 de zile orice modificare intervenită în condiţiile de practicare a ramurilor de sport
menţionate la înregistrarea în registru după cum urmează:
a) schimbarea proprietarului sau deţinătorului bazei sportive,
b) modificări de denumire a bazei sportive;
c) modificări de denumire a adresei bazei sportive;
d) omologarea nouă a unui spaţiu de practicare a activităţii sportive din bază;
e) modificarea sau retragerea unei omologări deja înregistrate;
(2) Proprietarii şi detinătorii Bazelor sportive prevăzuţi la art. 79, paragrafele (1) şi (2) din
Lege, notifică Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în termen de 30 de zile intenţia de
schimbare a destinaţiei sau de desfiinţare a unei UPS din componenţa Bazei sportive în
condiţiile Legii;
(3) Modificările aduse bazelor sportive omologate deţinătoare de certificat RBSO pot
determina, în funcţie de natura lor luarea de către ANST a următoarelor măsuri:

1. operarea de modificări în registru şi prelungirea valabilităţii certificatului RBSO ;
2. eliberarea unui nou certificat RBSO în cadrul aceleiaşi secţiuni;
3. trecerea în altă secţiune şi eliberarea unui certificat RBSO corespunzător;
4. suspendarea certificatului RBSO;
5. retragerea certificatului RBSO, cu sau fără radierea bazei sportive din RBSO.
(4) Cererea pentru înregistrarea modificărilor aduse bazelor este conform modelului prevăzut
în anexa nr. 7 .

CAP. 7 SUSPENDAREA, RETRAGEREA SAU RADIEREA CERTIFICATULUI
ART. 27.
(1) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art.26. (1) conduce la suspendarea temporară a
Certificatului RBSO.
(2) Suspendarea temporară a Certificatului RBSO se comunică în scris de Autoritatea Nationala
pentru Sport si Tineret şi are efect imediat.
(3) Pe toată durata suspendării activităţile şi rezultatele sportive derulate şi obţinute în
bazele respective, nu vor fi recunoscute oficial.
(4) Ridicarea suspendării temporare a Certificatului RBSO se va produce în urma remedierii
deficienţelor şi/sau obţinerea reomologării.
ART. 28. Certificatul RBSO împreună cu anexele se retrag prin ordin al preşedintelui
Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret atunci când :
(1) O federaţie sportivă naţională transmite ANST retragerea sau anularea omologării
acordate;
(2) O autoritate competentă constată schimbarea (în sensul degradării – alterării)
condiţiilor/parametrilor pentru care s-a obţinut omologarea;
ART. 29. Restituirea certificatului RBSO se va face după ce personalul de specialitate al
Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret constată obţinerea reomologării şi/sau
remedierea deficienţelor semnalate.

ART.30. Dispoziţiile prevăzute la art.26. (2) conduc la următoarele măsuri, după caz :
(1) În situaţia bazelor a căror schimbare de destinaţie sau desfiinţare a fost precedată de
construirea unor baze noi pe alte amplasamente:
a) pentru bazele care au în componenţă o singură UPS sau pentru acelea care au mai multe
UPS şi toate sunt sub incidenţa art.menţionat:
- pasul 1: se înscrie în RBSO baza sportivă nouă pentru care se emite Certificatul
corespunzător;
- pasul 2: se radiază din RBSO baza sportivă ce urmează a fi desfiinţată numai cu consemnarea
numărului Certificatului RBSO al bazei sportive noi ce o înlocuieşte (cea prevăzută la alineatul
precedent).
b) Pentru baza cu mai multe UPS dintre care numai una sau o parte dintre ele sunt sub
incidenţa paragrafului (1), se va proceda astfel:
1. La data anunţului prevăzut de art. 26. (2) , se va face menţiune în RBSO cu privire la
suspendarea UPS ce urmează a fi desfiinţată, atât la secţiunea din care s-a emis Certificatul
bazei omologate şi la secţiunea unde era înscrisă această UPS;
2. Menţiunea de suspendare a UPS se înscrie şi pe Certificatul existent;
3. Baza, respectiv UPS nouă, se înscrie în RBSO şi se emite un Certificat RBSO corespunzător;
4. UPS suspendată conform paragraf b.1.,poate fi radiată din Registrul bazelor sportive numai
cu consemnarea numărului Certificatului RBSO al bazei sportive noi ce o înlocuieşte. Pe
Certificatul prevăzut la paragraf b.2. va fi înscrisă modificarea, conform situaţiei nou create.
(2) Pentru situaţiile în care asupra unei UPS se fac modificări/modernizări, extinderi şi/sau
dezvoltări care presupun acţiunile prevăzute la art. 26.(2) se va proceda astfel:
a) Pentru bazele care au în componenţă o singură UPS sau pentru acelea care au mai multe
UPS şi toate sunt supuse intervenţiilor menţionate, se va proceda astfel:
- La data anunţului prevăzut de art. 26. (2), se va face menţiune în RBSO la secţiunea în care
este înscrisă baza, respectiv UPS-ul;
- Certificatul RBSO se va suspenda temporar (până la finalizarea lucrărilor);

- După punerea în funcţiune a bazei modernizate şi/sau extinse, fie se ridică suspendarea
Certificatului iniţial şi se operează eventualele menţiuni, fie se emite un Certificat RBSO nou
corespunzător şi se radiază Certificatul RBSO iniţial cu consemnarea numărului Certificatului
RBSO al bazei sportive noi ce o înlocuieşte.
b) Pentru bazele cu mai multe UPS dintre care numai una sau o parte dintre ele sunt supuse
intervenţiilor, se va proceda astfel:
- Certificatul RBSO nu se suspendă integral, doar se înscrie pe acesta menţiunea de
suspendare (până la finalizarea lucrărilor) a UPS(urilor) în cauză;
- După punerea în funcţiune a UPS modernizate şi/sau extinse după caz, se înscrie
corespunzător modificarea atât în Registru cât şi în Certificatul existent. UPS asupra căruia sau făcut lucrările de intervenţii va purta acelaşi indicativ şi număr de identificare cu UPS-ul
iniţial, dacă se menţine nivelul de omologare.
Dacă în urma lucrărilor de modernizare şi/sau extindere se ridică nivelul de omologare al UPS,
fără a depăşi nivelul secţiunii din care a fost emis Certificatul bazei sportive, atunci UPS
modernizată va fi înscrisă în secţiunea corespunzătoare, primind un nou număr de
identificare.
Dacă în urma lucrărilor de modernizare şi/sau extindere se ridică nivelul de omologare al UPS,
depăşind nivelul secţiunii din care a fost emis Certificatul bazei sportive, atunci UPS
modernizată va fi înscrisă în secţiunea corespunzătoare din care se va emite bazei sportive un
nou Certificat RBSO sau se va completa Certificatul iniţial, după caz.
ART.31. ANST are obligaţia de a sesiza organele competente pentru a lua măsurile prevăzute
de Lege în cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la art.26. (2) , respectiv atunci când
constată una din următoarele situaţii:
- intenţia de schimbare a destinaţiei sau de desfiinţare a unei UPS din componenţa Bazei
sportive este anunţată dar nu se respectă condiţiile Legii, sau;
- anunţul este făcut după ce s-au luat măsurile de schimbare a destinaţiei sau de desfiinţare a
unei UPS din componenţa Bazei sportive;
- anunţul nu este făcut dar RBSO este sesizat oficial pe alte căi;
ART. 32. Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret va publica, periodic, lista cuprinzând
bazele sportive cărora le-au fost retrase certificatele RBSO şi, respectiv, lista celor cărora le-

au fost restituite certificatele RBSO. Publicarea se va face cel puţin pe site-ul autorităţii.
Situaţia sintetică a bazelor se postează pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret
şi se actualizează lunar.

CAP. 8 DISPOZIŢII FINALE
ART. 33.
(1) Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret recunoaşte, finanţează şi premiază numai
rezultatele obţinute la competiţiile desfăşurate în bazele sportive omologate.
(2) În termen de 90 de zile de la data apariţiei prezentului ordin, Federaţiile sportive
naţionale vor elabora criteriile şi condiţiile de omologare care se depun şi arhivează la
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.
(3) În termen de maxim un an de la data aprobării prin Ordin ANST a prezentelor norme
metodologice, Registrul Bazelor Sportive Omologate devine funcţional şi obligatoriu.
(4) După această dată, vor fi recunoscute oficial numai activităţile şi rezultatele sportive
derulate şi respective obţinute în baze ce deţin certificat al Registrului Bazelor Sportive
Omologate.

