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Nr. 300 din 19.02.2021 
  
  
 

 Către, 

 Structurile afiliate la  
 Federația Română de Gimnastică 

 
În temeiul prevederilor art.28 alin.(1) din Statutul actualizat al Federației Române de 
Gimnastică (FRG) autentificat cu nr.5510 din 23.10.2020 de notar public Ianachievici 
Andra Mihaela, ”S.N.P Durnescu și Asociații”; 
 
Având în vedere Hotărârea Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică 
(FRG) din data de 17.02.2021, 

  
Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică convoacă Adunarea 
Generală Ordinară și de Alegeri pentru data de 26.03.2021, ora 11:00 la București, 

în locația „Club Daimon”, Calea Piscului 10, sector 4, București.  
  

În conformitate cu prev.art.28 alin.(2) și art.30 alin.(3) din Statut, în cazul neîntrunirii 
cvorumului la ora programată inițial, adunarea se reconvoacă pentru aceeași dată 
de 26.03.2021 la ora 13:00, în aceeași locație, când va putea lua decizii valabile 
indiferent de numărul celor prezenți. 

  
În funcție de evoluția situației epidemiologice legate de pandemia de COVID-19 și a 
reglementărilor legale aplicabile, locația, data, și ora desfășurării Adunării Generale 
pot suferi modificări care vor fi anunțate în timp util structurilor sportive afiliate. 

 
Ordinea de zi a adunării generale ordinare și de alegeri este structurată în două 
părți, după cum urmează: 

 
 PARTEA I – Adunare Generală Ordinară 
 
1. Cuvânt de deschidere al Președintelui; 
2. Stabilirea cvorumului ședinței (Partea I și Partea a II-a); 
3. Desemnarea și aprobarea Comisiei de redactare a procesului verbal de ședință și 

a Comisiei de numărare și validare a voturilor; 
4. Aprobarea Procesului-verbal al Adunării Generale (Ordinare) a Federației 

Române de Gimnastică pe anul 2020;  
5. Afilieri, suspendări excluderi; 
6. Prezentarea spre aprobare a Raportului de Activitate al Federației Române de 

Gimnastică pe anul 2020; 
7. Prezentarea spre aprobare a Bilanțului Contabil și a Raportului Comisiei de 

Cenzori pe anul 2020; 
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8. Prezentarea spre aprobare a Planului de Activități și a Proiecției Financiare a 
Federației Române de Gimnastică pentru anul 2021; 

  
PARTEA a II-a  - Adunare Generală Ordinară de Alegeri 
9. Alegeri pentru ocuparea funcțiilor eligibile din Comitetul Executiv al FRG, după 

cum urmează: 
a) 1 Președinte; 
b) 2 Vicepreședinți; 
c) 7 Membri propuși de cluburi și asociații județene; 

10. Desemnarea, conform statutului, a persoanelor care fac parte de drept din 
Comitetul Executiv: 

- 4 Membri de drept, respectiv Secretarul General și Antrenorii Federali ai 
FRG (câte unul de disciplină); 
- 1 Membru, Reprezentant al sportivilor, desemnat de către Comitetul 
Executiv nou ales. 

11. Alegerea Comisiei de Cenzori – 3 locuri; 
12. Alegerea Comisiei de Apel – 3 locuri; 
13. Actualizarea Actului Constitutiv al F.R.G. cu privire la componența nominală a 

organelor de conducere și control alese și în ceea ce privește structura 
membrilor afiliați. 

14. Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în 
vederea certificării, procesul verbal de ședință și, în vederea autentificării, 
hotărârea Adunării Generale Ordinare și Actul Adițional la Actul Constitutiv; 

15. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru 
avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul Adunării Generale Ordinare și de 
Alegeri. 

  

Până la data de 05.03.2021 ”Pot fi introduse propuneri și cereri în adunarea 
generală numai de către Comitetul Executiv și membrii afiliați cu titlu definitiv care 
au drept de vot, cu condiția ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.G cu cel 
puțin 20 de zile înainte de adunare. Numai acele propuneri și cereri transmise la 
timp și incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală. Cu 15 
zile înainte de data desfășurării Adunării Generale se va transmite ordinea de zi 
actualizată, conform  prev.art.28 alin.(3) din Statutul FRG. 

 
Până la data de 11.03.2021 structurile afiliate cu titlu definitiv pot depune 
propunerile de candidați pentru ocuparea funcțiilor eligibile, însoțite de dosarele 
candidaților, după cum urmează: 

a) Candidații propuși pentru funcția de Președinte trebuie să îndeplinească cumulativ 
cerințele de la art.33 alin.(5) din Statutul FRG, respectiv: 
- să fie cetățean român cu domiciliul stabil în România  
- să fie personalitate cu notorietate pe plan intern și/sau internațional în activitatea 
de gimnastică  
- să aibă studii superioare  
- să aibă experiență managerială de minimum 4 ani  
- să cunoască una din limbile oficiale ale FIG  
- să prezinte un plan managerial, care să conțină măsuri concrete în vederea 
optimizării activității federației. 
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Dosarele candidaților trebuie să cuprindă : copie CI, Curriculum Vitae, copia 
diplomei de licență, plan managerial, precum și orice alt document care să susțină 
îndeplinirea condițiilor menționate în Statutul FRG. 

b) Candidații propuși pentru funcțiile de Vicepreședinte și Membru ales al 
Comitetului Executiv trebuie să îndeplinească cerințele de la art.37 alin.(8) din 
Statutul FRG, respectiv: ”Pot fi membri ai Comitetului Executiv persoane majore de 
cetățenie română, care beneficiază de toate drepturile civile și politice și care 
dovedesc pricepere și atașament pentru activitatea de gimnastică - reprezentanți ai 
cluburilor și asociațiilor județene și ai municipiului București, specialiști reputați din 
gimnastică, foști sportivi cu rezultate deosebite retrași din activitate de minimum 3 
ani, membri susținători reprezentând instituții, ministere care pot contribui la 
dezvoltarea activității de gimnastică” 

 

Dintre cei 7 membri ai Comitetului Executiv propuși de cluburi și asociații județene, 
maximum 4 pot fi antrenori. 

 
Dosarele candidaților trebuie să cuprindă : copie CI, Curriculum Vitae, precum și 
orice alt document care să dovedească îndeplinirea condițiilor menționate în Statut. 

c) Candidații propuși pentru funcția de Cenzor în cadrul Comisiei de Cenzori vor 
depune un dosar care trebuie să cuprindă: copie CI, Curriculum Vitae, copie carnet 
expert contabil/contabil autorizat (cel puțin unul dintre candidați) 

d) Candidații propuși pentru funcția de membru în cadrul Comisiei de Apel vor 
depune un dosar care trebuie să cuprindă: copie CI, Curriculum Vitae. 
 
În conformitate cu (art. 33.3) „Toate propunerile de candidaturi trebuie să fie 
însoțite de angajamentul scris al structurilor afiliate sau în nume propriu, privind 
suportarea cheltuielilor de participare a candidaților lor la ședințele Comitetului 
Executiv (art. 38.1)”.  

  
Dosarele candidaților cuprinzând CV-ul și documentele care dovedesc îndeplinirea 
cerințelor de la art.33 alin.(5) și art.37 alin.(8) vor putea fi depuse atât de către 
candidați cât și de structura sportivă care i-a propus. 

  
Validarea candidaturilor se va face de către Comitetul Executiv în funcție, cu cel 
puțin 5 zile înaintea Adunării Generale, în baza prevederilor Statutului FRG, 
respectiv la data de 21.03.2021. 

  

În conformitate cu Statutul FRG, fiecare structură sportivă afiliată, va desemna un 
delegat cu drept de vot. Numele delegatului trebuie comunicat Secretarului 
General al FRG cu minimum 5 zile înaintea desfășurării Adunării Generale. 
Delegatul va prezenta o împuternicire, emisă de către membrul afiliat pe care îl 
reprezintă (conform modelului anexat). 

 
Potrivit disp.art.27 din Statutul FRG, ”(4)Pe timpul mandatului lor, membrii 
Comitetului Executiv care fac parte dintr-un club, nu vor putea reprezenta ca delegați 
structura sportivă din care fac parte. (5) Votul prin corespondență sau prin 
împuternicire (procură) nu este admis.(6) Sunt declarați de către Comitetul Executiv 
suspendați provizoriu din toate activitățile din cadrul FRG și nu vor avea drept de vot 
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și de a face propuneri în Adunările Generale, membrii afiliați care se află în una din 
următoarele situații: 
a) nu au participat la competițiile interne timp de 4 ani consecutiv;  
b) nu au plătit taxele și cotizațiile timp de 2 ani consecutiv.”  

  
De asemenea, Potrivit prev.art.18 alin.(4) ”Membrii afiliați provizoriu nu au drept de 
vot în cadrul Adunării Generale în care li se supune la vot afilierea cu titlu definitiv.” 

 
Documentele care vor fi supuse dezbaterii și aprobării în Adunarea Generală se 
vor transmite membrilor afiliați cu 5 zile înainte de data ședinței și vor fi postate 
pe pagina oficială a FRG ( www.frgimnastica.com). 

  
Cheltuielile de participare la Adunarea Generală vor fi suportate în baza prevederilor 
Statutului, după cum urmează: 
- Pentru membrii Comitetului Executiv, de către Federația Română de Gimnastică; 
- Pentru delegați, de către structurile sportive respective 

  
Prezentul Convocator și documentele anexate acestuia s-au transmis tuturor 
membrilor afiliați prin email la adresele aflate în evidențele FRG și au fost postate 
pe pagina oficială a FRG (www.frgimnastica.com). 

 Anexe: 
 - Împuternicire de reprezentare  
 - Chestionar COVID-19 
 - Propuneri candidaturi 
 - Declarație GDPR, numai pentru candidați 
  
 

Nr. 
ctr. 

Denumire acțiune Termen 

1.  Propuneri si cereri modificare 
ordine de zi  

Până la data de 05.03.2021 

2.  Propuneri candidaturi Până la data de 11.03.2021 

3.  Depunere dosare candidați Până la data de 11.03.2021 

4.  Validare dosare candidați Până la data de 21.03.2021 

5.  Transmitere documente supuse 
aprobărilor 

22.03.2021 

6.  Adunarea Generala Ordinara si de 
Alegeri FRG 

26.03.2021 

 
 

          PREȘEDINTE,      SECRETAR GENERAL, 
Carmencita CONSTANTIN            Ingrid ISTRATE 


