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Nr. 19/17.0L.2023

CONVOCATOR

Av6nd in vedere Hotir6rea Comitetului Executiv nr.01din data de 09.0L.2023;
in temeiul prevederilor art.47 gi 51 din Statutul F.R. Gimnastici Ritmici autentificat cu

nr.55LL/ 23.L0.2020 de nota r pu blic la nach ievici Andra Mihaela;
Presedintele Federatiei Rom6ne de Gimnastici Ritmicd convoacS:
Adunarea General5 Ordinarii gi de Alegeri pentru data de 22.02.2023 ora 10:00 la

Sediul Comitetului Olimpic 9i Sportiv Romdn, Sala Amfiteatru, din Municipiul Bucuregti,
Sector 1, B-dul MirSgti nr.20A, cu urmitoarea:

Ordine de zi structurati in doui pirli astfel:

PARTEA I

1. Aloculiunea pregedintelui
-stabilirea cvorumului gedinlei
2. Desemnarea Comisiei de redactare a procesului verbal de gedinlS gi a Comisiei de

numdrare gi validare a voturilor
3. Prezentarea gi aprobarea Raportului privind Activitatea Comitetului Executiv pe anul

2022
4. Prezentarea gi aprobarea Raportului Cenzorului pe anul2022
5. Prezentarea gi aprobarea execuliei bugetare, bilanlului contabil gi descSrcarea de

gestiune a Comitetului Executiv pe anul2022
6. Prezentarea gi aprobarea bugetului de venituri ;i cheltuieli pe anul 2023
7. Prezentarea gi aprobarea programului de activitSli al FRGR pe anul 2023
8. Prezentarea gi aprobarea calendarului competilional intern gi internalional pe anul

2023

PARTEA A II.A ALEGERI

9. Alegeri pentru ocuparea funcliilor eligibile din Comitetul Executiv dupi cum urmeazS:
a) pregedinte

b) l vicepregedinte
c)3 membri
L0. Alegerea cenzorului
LL. Alegerea Pregedintelui Comisiei de Apel
L2. Actualizarea actelor constitutive ale F.R.G.R cu privire la componenla nominalS a

organelor de conducere gi control alese. Redactarea Statutului actualizat al F.R.G.R., ca
document unic, privitor la organizarea gi funclionarea federaliei, astfel cum se prevede la
art.6 din OG nr.26/2000, aprobati cu modificSri ;i completiri prin Legea nr.246/2005, cu
modificirile gi completSrile ulterioare, aduse gi prin Legea nr.276/2020.
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13. Mandatarea persoanei/persoanelor care sI semneze in fala notarului public, in
vederea certificdrii, procesulverbalde gedinlS gi,in vederea autentificdrii, hot516rea adundrii
generale ordinare gi de alegeri, actul adilional la actele de constituire gistatutulactualizat;

L4. Mandatarea persoanei/persoanelor care si facd demersurile legale pentru avizarea
giinregistrarea hotirdrii luate in cadrul adunirii generale ordinare 9i de alegeri, la Ministerul
Sportului gi Tribunalul Bucure;ti.

in conformitate cu dispoziliile art.47 alin.(2) ;i ( ) din Statut, in cazul neintrunirii
cvorumului adunarea se reconvoaci pentru data de 22.02.2023. ora 11:00. in aceeagi localie
c6nd va putea lua deciziivalabile indiferent de numirul celor prezenli.

in conformitate cu dispoziliile art.47 alin.(3) din Statut, Comitetul Executiv gi membrii
afiliali pot transmite propuneri, cereri, observalii cu privire la ordinea de zi p6ni ce! mai
tdrziu Ia data de 0L.02.2O23.

in conformitate cu dispoziliile art.52 alin.(1), art.56 alin.(7), art.65 9i art.67 lit. D din
Statut, pdni cel mai t6rziu la data de 07.O2.2023, ora 14:00, membrii afiliali (cluburi
sportive/asocialii judelene pe ramura de sport) vor transmite propunerile nominale de
candidaturi pentru functiile eligibile din Comitetul Executiv precum si pentru functia de
Cenzor si Presedinte al Comisiei de Apel.

Lista cu propunerile centralizate pe funclii va fi comunicatl membrilor de secretariatul
federaliei la data de 08.02.2022.

Candidalii propugi care accepta candidatura vor depune/transmite in original la sediul
federaliei pdni Ia data de 13.02.2023. ora 14:00. documentele care dovedesc indeplinirea
condiliilor de eligibilitate astfel:

a) pentru functiile din CEX (presedinte /vicepresedinte/membru)
- declaralia de acceptare a candidaturii - original
- curriculum vitae - original
- actul de identitate ca dovadi a cetSleniei rom6ne - copie conform6 cu originalul
- declaralia GDPR privind acordul de prelucrare a datelor personale -original
- cazier judiciar ca dovadl a faptului cd nu a suferit condamndri penale -original
- programul strategic (obiective de realizat) privind dezvoltarea gi organizarea activitSlii

federaliei pentru viitorul mandat - numai pentru presedinte si vicepresedinte
b) pentru functiile de cenzor si presedinte Comisie Apel
- declaralia de acceptare a candidaturii - original
- curriculum vitae - original
- actul de identitate ca dovadi a cetileniei rom6ne - copie conformd cu originalul
- declaralia GDPR privind acordul de prelucrare a datelor personale - original
- diploma de !icenli (numai pentru cenzor) care si ateste absolvirea studiilor

superioare economice - copie conformd cu originalul
- cazier judiciar (numai pentru cenzor) care sa arate ci nu are fapte inscrise care sE

aibS legitura cu exercitarea acestei funclii - original

Candidalii propugi la mai multe funclii pot accepta o singuri propunere sau le pot
accepta pe toate, urm6nd a completa c6te o declaralie de acceptare distinctS pentru fiecare
dintre funcliile pentru care a acceptat propunerea.
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Documentele ce se atageazi declaraliei de acceptare a candidaturii pot fi transmise
intr-un singur exemplar indiferent de numSrul de funclii la care persoana a acceptat si
candideze.

Toti candidatiitrebuie sa fie prezenti la adunarea generali.
lnformdm candidalii c5, in conformitate cu prev.art.l-, alin.(1) pct.40 din Legea nr.

L7612070 privind integritatea in exercitarea funcliilor gi demnit5lilor publice, astfel cum a fost
completati 9i modificati prin Legea nr.372/2022" 40. pregedinfii, vicepregedinfii, secretorii
generali, directorii economici gi/sau trezorierii federaliilor sportive nolionale, ai Comitetului
Olimpic gi Sportiv Romdn gi oi Comitetului Nolional Porolimpic", Tn 30 de zile de la data
alegerii in funclii, au obligalia de a depune declaralii de avere gi interese la Agenlia
Nalionali de lntegritate, online prin intermediul platformei e-DAl. De asemenea, pe toati
durata mandatului, declarafiile menlionate se actualizeazi anual pini la data de 15 iunie.

La data de L7.02.2023, Comitetul Executiv in funclie va face publice informaliile
privitoare la numele candidalilor propugi pentru funcliile eligibile gi va transmite membrilor
afiliali materialele care vor fi supuse dezbateriiin adunarea generalS.

Potrivit dispoziliilor art.46 alin.(3) 9i (a) din Statut, in vederea bunei desfSguriri a

adunSrii generale membrii afiliali vor transmite pini cel mai tdrziu la data de L7,02.2023,
ora 14:00, numele delegalilor care ii vor reprezenta gi datele de identificare ale acestora sau
copia imputernicirii de reprezentare completati conform modelului anexat.

Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv care fac parte dintr-un club nu
vor putea participa ca delegati ai clubului respectiv la Adunarea GeneralS.

in ziua in care va avea loc Adunarea generali reprezentanlii desemnali ai structurilor
sportive(cluburi sportive) afiliate vor avea asupra lor:

o imputernicirea de reprezentare in original, redactati conform modelului anexat,
sem nati de reprezenta ntu I lega I (preged inte/d irector) gi sta m pi latS;

o actul de identitate in original
Anexat prezentului convocator vd transmitem:

o modelul imputernicirii de reprezentare
o modelul de propunere candidaturS/candidaturi
o modelul de declaralie acceptare candidaturS/candidaturi
o modelul de declaratie GDPR

PRE$EDINTE,

Irina DqFanu
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