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Nr. 596/ 01.07.2020
Către,
Structurile afiliate la Federatia Română de Gimnastică
Având in vedere Decretele președintelui României privitoare la instituirea, respectiv
prelungirea starii de urgență pe teritoriul Romaniei în perioada 16.03-14.05.2020, precum și
Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, HG nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare și HG nr.476/2020 privind prelungirea
stării de alertă ;
Luând în considerare:
- adresa convocator nr.174/06.02.2020 privind organizarea Adunării Generale Ordinare a
Federației Române de Gimnastică pentru data inițială de 19.03.2020, ora 11:00;
- comunicatul nr.337/13.03.2020 privitor la amânarea Adunării Generale Ordinare la o dată
ce se va anunța ulterior, transmis în data de 16.03.2020;
-corespondența purtată în legătură cu validarea dosarelor de candidaturi și propunerile de
modificare a statutului, toate efectuate în termenele statutare;
În condițiile obligativității respectării regulilor de protecţie sanitară stabilite prin
actele normative in vigoare, vă informăm următoarele:
Membrii Comitetului Executiv, întruniți online în data de 30 iunie 2020, au hotărât
data de 27 iulie 2020, ora 11:00, la București, pentru desfășurarea Adunării Generale
Ordinare a F.R.G. Locația exactă va fi anunțată ulterior, în funcție de prevederile legale în
vigoare la momentul respectiv, privitoare numărul de persoane care pot participa la
adunările publice în spații închise, respectiv deschise.
Mai jos reiterăm Ordinea de zi comunicată la data de 06.02.2020:
1. Cuvânt de deschidere al vicepreședintelui;
2. Stabilirea cvorumului ședinței;
3. Desemnarea 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 2019;
5. Afilieri, suspendări, excluderi;

6. Prezentarea spre aprobare a raportului de activitate al Federației Române de
Gimnastică pe anul 2019;
7. Prezentarea spre aprobare a bilanțului contabil și a raportului Comisiei de cenzori pe
anul 2019;
8. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate și a protecției financiare a
Federației Romăne de Gimnastică pentru anul în curs;
9. Aprobarea noii identități vizuale a FRG, a schimbării emblemei și ștampilei FRG;
10. Aprobarea modificărilor la Statutul Federației Române de Gimnastică;
11. Alegeri pentru ocuparea funcției vacante de președinte, pe o durată a mandatului
egală cu durata rămasă de executat din mandatul predecesorului (adică, până la
Adunarea Generală de alegeri din 2021)
12. Diverse
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 și la statut;
Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și
înregistrarea hotărârii luate în cadrul adunării generale ordinare.
În conformitate cu Statutul Federației Române de Gimnastică, fiecare structură afiliată va
desemna un delegat cu drept de vot. Numele delegatului trebuie comunicat la Federația
Romană de Gimnastică cu minim 5 zile înaintea desfășurării Adunării Generale. Delegatul va
prezenta o împuternicire, emisă de către membrul afiliat pe care îl reprezintă (conform
modelului anexat). În cazul netransmiterii acetui document, se va lua in considerare ultima
nominalizare comunicată pentru Adunarea Generală prevăzută să se desfăsoare inițial la
data de 19 martie 2020.

Vicepreședinte,
MARIA FUMEA

