FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KAIAC – CANOE
Str. Vasile Conta nr. 16
Sector 2
020954 Bucureşti - România

Tel: +40371110451
Fax:+40213171719/+40372899177
E-mail: romanian.canoe@gmail.com
Web:
www.kaiac.ro

Nr. 147/ 13.02.2021

CATRE
STRUCTURILE AFILIATE LA FEDERATIA ROMANE DE KAIAC-CANOE

CONVOCATOR
Avand in vedere Hotararea Biroului Federal din data de 10.02.2021;
In temeiul prevederilor art. 34 alin (3) si art. 37 alin (2) din Statutul actualizat conform
ultimelor modificari si completari din 23.07.2020, BIROUL FEDERAL al FRKC
convoaca:
Adunarea Generala Ordinara urmata de Adunarea Generala de Alegeri
stabilite sa se defasoare in localitatea Bascov, orele 11.00 pentru data de
31.03.2021, astfel:
Partea I
Adunarea Generala Ordinara
Ordinea de zi:
1. Deschiderea sedintei/ aprobarea Ordinii de Zi;
2. Prezentarea delegatiilor si stabilirea quorumului;
3. Alegerea comisiei pentru redactarea Procesului – Verbal;
4. Alegerea comisiei de numararea si validarea voturilor;
5. Prezentarea/ validarea structurilor sportive cu drept de vot;
6. Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al FRKC 2020;
7. Prezentarea si aprobarea Executiei bugetare 2020/ descarcarea de gestiune;
8. Prezentarea si aprobarea Bilantului contabil 2020;
9. Prezentarea si aprobarea Raportului Cenzorului ;
10. Prezentarea si aprobarea Proiectului bugetar venituri – cheltueli 2021;
11. Prezentarea si aprobarea calendarului competitional 2022;
12. Diverse
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Partea a II-a
Adunarea Generala de Alegeri
Ordinea de zi:
1. Alegerea Organelor de Conducere FRKC
a) Presedinte
b) Vicepresedinte
c) Membrii Biroului Federal – 6 locuri
d) Cenzorul FRKC
e) Membrii Comisiei de Apel – 3 locuri
2. Modificarea/ Actualizarea Actului Constitutiv a FRKC – structura nominala a organelor
de conducere si control alese si a tuturor membrilor afiliati.
3. Mandatarea persoanei/ persoanelor care sa semneze in fata notarului public, in
vederea certificarii procesului-verbal de sedinta/ autentificarii hotararii adunarii
generale cat si a actului aditional la actele constitutive, chiar si la o data ulterioara
desfasurarii adunarii.
4. Mandatarea persoanei/ persoanelor care sa faca demersurile legale pentru avizarea
si inregistrarea hotararii luate in cadrul adunarii generale ordinare si de alegeri.
5. Diverse.
Adunarea Generala de Alegeri se desfasoara In conformitate cu dispozitiile cuprinse la art.
37 alin (2) si urmare a continutului alin (3) al aceluiasi articol:
(3) “Cu cel putin 20 de zile inainte de data Adunarii Generale, membrii afiliati vor inainta
Federatiei Romane de Kaiac Canoe:
a. observatiile si propunerile de imbunatatire a materialelor ce urmeaza a fi supuse
dezbaterii;
b. propuneri nominale de candidati pentru noul Birou Federal, cenzorul si pentru
Presedintele Comisiei de Apel, insotite de prezentarea activitatii acestora,
confirmarea acceptarii de catre cei in cauza si curriculum vitae;
c. nominalizarea delegatilor desemnati sa participe la adunare;
(4) In Adunarea Generala nu se accepta depunerea de noi candidaturi.
Prin urmare:
- Pana in data de 11.03.2021 se pot depune candidaturile valabile, conform
dispozitiilor statutare invocate mai sus pentru functiile eligibile. Dosarele de
candidatura vor cuprinde, de asemenea, copie CI si declaratia GDPR – model
atasat.
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La data de 20.03.2021, vor fi aplicabile mentiunile aliniatului (5) al art. 37, respectiv:
“ Cu 10 zile inainte de data adunarii, Federatia Romana de Kaiac - Canoe va face
publica lista candidatilor”.
Procedura de desfasurare a alegerilor pentru cele prevazute la pct 1 din Ordinea de
Zi lit. a)-e) va fi derulata si cu respectarea dispozitiilor art. 39, 40, 64 alin (4), respectiv
art 74 din Statutul FRKC, actualizat.
Dreptul de vot este exercitat cu respetarea dispozitiilor statutare mentionate in
cuprinsul art. 36.
Propunerile de modificare a Ordinii de Zi pot fi comunicate conform alin (3) din art. 35:
“Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor propuneri facute in scris
si depuse la secretariatul federatiei cu cel putin 20 de zile inainte de data la care are
loc Adunarea Generala”.
Intrucat lucrarile adunarii se vor desfasura in prezenta unui notar public, pana la data
de 29.03.2021, orele 16.00, fiecare membru afiliat cu drept de vot este rugat sa
transmita la secretariatul federatiei numele imputernicitului desemnat sa il reprezinte
la Adunarea Generala Ordinara si de Alegeri, precum si alte date cuprinse in delegatia
model.
In ziua organizarii Adunarii Generale reprezentantii imputerniciti ai structurilor sportive
afiliate vor avea asupra lor:
o Imputernicirea de reprezentare in original, redactata conform model atasat,
semnata de catre reprezentantul legal (presedinte/ director, dupa caz) si
stampilata;
o Actul de identitate in original;
o Chestionarul COVID-19 completat (cu exceptia campului in care se
mentioneaza temperatura corporala)
Contravaloarea transportului si cazarea, dupa caz, vor fi suportate de catre membrii
afiliati.
Recomandare:
Plata taxelor/ vizelor, dupa caz, poate fi efectuata online pentru a se evita apropierea
fizica intre persoane.
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Alte mentiuni:
În funcție de evoluția evenimentelor la nivel național precum și a deciziilor autorităților
competente pentru gestionarea situației urmare a mentinerii pericolului raspandirii
virusului Sars-Cov2, vom reveni cu informații despre buna desfasurare a adunarilor,
în timp util.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.
Prezentul convocator este insotit de:
- Model imputernicire
- Chestionar COVID-19
- Model declaratie GDPR (doar pentru candidati)
- Formular propuneri
Cu consideratie,
Ioan Birladeanu
Presedinte
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