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Nr. 277  din   07/10/2020 
 

 

 

 Către: Structurile Sportive Afiliate la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE 
TRIATLON 
 

CONVOCATOR 

 

 Având în vedere Hotărârea Biroului Federal al F.R. Triatlon din data de 28 
septembrie 2020; 
 În temeiul prevederilor art. 34 alin.(3) și 37 alin.(1) lit.a) din Statutul F.R. 
Triatlon,  forma actualizată la data de 08.12.2017, rezultat prin înserarea în 
varianta inițială atestată sub nr. 275 / 16.07.2012 de SCPA Oglindă Nemes 
Voicu, a modificărilor și completărilor aduse prin Actul adițional autentificat 
sub nr.2159/21.04.2017 de de notar public Dăescu Andrei- Radu din cadrul 
S.P.N „Voluntas Legibus”; 
 

BIROUL FEDERAL al F. R. TRIATLON convoacă: 
 

Adunarea Generală Ordinară de Alegeri pentru data de 07.11.2020 ora 
10:00, la Sala Polivalentă din incinta Complexului Olimpic Sydney 2000 
situat în Comuna Ciolpani, Sat Izvorani, Județul Ilfov. 

 

Ordinea de zi va fi următoarea: 
 

1. Alocuţiunea vicepreşedintelui FRTRI, verificarea îndeplinirii condițiilor de 
cvorum şi adoptarea problemelor propuse pe ordinea de zi;desemnarea 
comisiilor de redactare a procesului verbal și de numărare și validare a 
voturilor. 

2. Alegerea Președintelui FRTRI 
3. Alegerea Vicepreședinților FRTRI – 2 locuri 
4. Alegerea Membrilor simpli ai Biroului Federal – 8 locuri  
5. Alegerea Cenzorului FRTRI 
6. Alegerea Președintelui Comisiei de Apel 
7. Desemnarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului 

public actele modificatoare ale actelor constitutive, precum și mandatarea  
persoanei/persoanelor care să îndeplinească toate formalitățile de 
avizare, înregistrare și publicitate la autoritățile competente (MTS, 
instanta, organe fiscale, banca etc) a hotărârii adunării generale ordinare 
de alegeri.  

 

Până la data de 23.10.2020, potrivit disp.art.49 din Statut, membrii afiliați 
cu drept de vot pot transmite propunerile de candidaturi pentru funcțiile 
supuse alegerii, însoțite de documentele acestora, dupa cum urmează: 
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 -  Curriculum vitae;  

 Scrisoare de intenţie privind aportul cadidatului la organizarea şi 
funcţionarea federaţiei sau sprijinul financiar, material sau moral pe care 
poate să-l dea pentru dezvoltarea activităţii; 

 Copie Carte Identitate; 

 declarație GDPR. 
Nu se admit propuneri în nume propriu. Nu se iau în considerare 

propunerile sosite la secretariatul federaţiei după acest termen sau în timpul 
Adunării Generale. 

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate conform 
prevederilor de la art.49 va fi postata pe site-ul federatiei 
www.triatlonromania.ro la data de 31.10.2020. 

 

Pana la data de 02.11.2020, membrii afiliati trebuie să comunice pe 
adresa de email a federației (office@triatlonromania.ro) numele 
reprezentanților lor (copia delegatiei de reprezentare). 

 

În ziua în care va avea loc Adunarea Generală Ordinară de Alegeri 
reprezentanții desemnați ai structurilor sportive afiliate vor avea asupra lor: 

 Delegația de participare în original, redactată conform modelului 
anexat, semnat de reprezentantul legal (presedinte/director) și ștampilată; 

 Actul de identitate; 
 Chestionarul COVID completat și semnat. 
 

În condițiile prev.art.42 alin.(1), în cazul neîntrunirii cvorumului 
necesar, Adunarea Generală Ordinară de Alegeri se reconvoacă in 
aceeași zi și în aceeași locatie, la ora 11:00, când va putea lua decizii 
valabile indiferent de numărul celor prezenți. 

 

Până la data organizarii adunării de alegerii toate comunicările se 
vor realiza la adresa de email office@triatlonromania.ro 

 
 Secretar General 
 Ovidiu Burghelea 

 

http://www.triatlonromania.ro/
mailto:office@triatlonromania.ro

