
 
 

Nr. 15 din 09.03.2021 
 
Către,  
Cluburile și Asociațiile afiliate Federației Române de Radioamatorism 
 

Prin prezenta vă informăm că în ziua de 17 aprilie 2021, orele 10.00, la 
sediul Ministerului Tineretului și Sportului din Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 
2, Bucureşti, România, vor avea loc Adunarea Generala Ordinară și Adunarea 
Generală de Alegeri ale Federației Române de Radioamatorism cu următoarea 
ordine de zi: 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
1. Alocuțiunea Președintelui F.R.R. cu privire la prezența delegaților cu 
drept de vot și adoptarea ordinii de zi;  
2. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal;   
3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată 
pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;  
4. Prezentarea bilanțului contabil pentru perioada precedentă și aprobarea 
prin vot a acestuia;  
5. Prezentarea și aprobarea raportului de audit;  
6. Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului de venituri și 
cheltuieli pe perioada următoare:  2021-2022); 
7. Diverse 
  
ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI 
1. Desemnarea persoanelor pentru comisia de validare; 
2. Alegeri pentru completarea Consiliului de Administrație și a președinților 
Colegiilor centrale: 
               1.Vicepreședinte al Federației Române de Radioamatorism (studii 
superioare) 

2. Președinte al Comisiei centrale de unde ultra scurte 
3. Presedinte al Comisiei de disciplină (studii superioare juridice) 
4. Președinte al Colegiului pentru tineret 
5. Președinte al Colegiului pentru Competiții și Clasificări 
6. Președinte al Colegiului Antrenorilor 

 
Numele delegaților ce vor participa la Adunarea Generală trebuie 

comunicate la secretariatul F.R.R. până la data de 07 aprilie 2021. Aceștia se vor 
prezenta la Adunarea Generală cu delegație emisă de membrul afiliat și cu actul 
de identitate. Numai delegații prezenți și abilitați să voteze vor putea sa decidă 



asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondență sau prin 
împuternicire (procura) nu este admis.  

Propunerile privind candidaturile pentru Consiliul de Administrație și 
pentru președinții Colegiilor centrale se fac direct pe funcții și vor fi însoțite de: 

1. Recomandare din partea clubului afiliat; 
2. Curriculum Vitae;  
3. Scrisoare de acceptare a candidaturii de către persoana propusă, în 

care aceasta va prezenta aportul personal la organizarea și funcționarea 
Federației sau/și sprijinul financiar, material sau moral pe care poate sa-l dea 
candidatul pentru dezvoltarea activității F.R.R. 

4. Cazierul judiciar 
 
Propunerile însoțite de documentația completă, trebuie transmise de către 

membrul afiliat cu cel puțin 10 zile înaintea desfășurării Adunări Generale de 
alegeri. Nu se iau in considerare propunerile sosite la secretariatul general al 
Federației după acest termen sau în timpul Adunări Generale. 
 
 În cazul în care Adunarea Generala convocată conform prezentei nu va fi 
statutar constituită, conform art 46 din statut, Președintele F.R.R. va convoca din 
nou Adunarea generală, aceasta urmând a se desfășura tot în data de 17.04.2021, 
începând cu orele 11.30, la aceeași adresă. 
 
 

Președinte 
Răbîncă  Dan Lucian 
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