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FEDERATIA ROMANA DE TRIATLON 
Str.Tatulesti nr.9, bl.85, sc.D, ap.57, sector 4,CIF 31018717 
Dos.nr.34989/3/2012 - T.B.SECTIA a III-a CIVILA 

PROCES VERBAL AL 

ADUNARII GENERALE ORDINARE  

din data de 06 aprilie 2019, Ora 11:00,    

Sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 

Municipiul Bucuresti, Sector 1,  B-dul Marasti nr. 20 A 

-Reconvocata-

Adunarea Generala Ordinara a FEDERATIEI ROMANE DE TRIATLON (FRTRI), Cod de 

inregistrare fiscala 31018717 cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Tatulesti nr.9, bl.85, sc.D, ap.57, 

sector 4 a fost reconvocata pentru data de 06.04.2019 ora 11:00 la adresa sediului Comitetului 

Olimpic si Sportiv Roman din Municipiul Bucuresti, B-dul Marasti nr. 20A, sector 1, prin adresa 

nr. 70 din 06.03.2019 transmisa prin e-mail tuturor structurilor membre, in conformitate cu 

prevederile art.37 din Statutul FRTRI, forma actualizata la data de 08.12.2017, rezultata prin 

inserarea in varianta initiala atestata sub nr. 275 / 16.07.2012 de S.C.P.A Oglinda Nemes Voicu, a 

modificarilor si completarilor aduse prin Actul aditional autentificat sub nr.2159/21.04.2017 de notar 

public Daescu Andrei-Radu din cadrul Societatii Profesionale Notariale „Voluntas Legibus”; 

1. Sedinta este deschisa de domnul presedinte al FRTRI, Peter Klosz, care face cunoscuta 
componenta prezidiului: presedinte Peter Klosz, Burghelea Ovidiu Nicolae-secretar general. 

De asemnea mai arata ca adunarea generala se desfasoara in prezenta dlui Otobicu Cristian  

consilier in cadrul Ministerului Tinerestului si Sportului, a dnei cons. jr. Cristina Timar si a 

dlui Prajanu Ioan-Claudiu – notar public, S.P.N „Durnescu si Asociatii”. 

Situatia cvorumului - la sedinta sunt prezenti un numar de 12 reprezentanti ai membrilor 

afiliati cu drept de vot din totalul de 36, astfel cum rezulta din Tabelul cu semnaturile 

reprezentantilor imputerniciti - Anexa 1 la prezentul procesul verbal. 

La aceasta ora adunarea generala reconvocata este declarata statutara, potrivit 

prevederilor exprese mentionate in convocator si intemeiate pe dispozitiile art. 42 din Statutul  

FRTRI care stipuleaza ca „Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a ½ plus unul din 

numărul structurilor sportive membre cu drept de vot.În situaţia în care nu se întruneste cvorumul 

Adunarea Generală poate fi reconvocată în termen de cel mult 15 zile calculat de la data la care a 

fost stabilita initial, putand avea loc chiar si in aceeasi la zi la o alta ora, cu conditia ca acest lucru 

sa fi fost mentionat expres in convocatorul transmis membrilor, conform prev.art.37 alin.(1) lit.a). În 

sedinta reconvocata, Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de decizie indiferent de 

numărul reprezentantilor structurilor sportive cu drept de vot prezenti.” 

Dna consilier juridic precizeaza ca delegatiile prezentate sunt valabile si la adunarea 

reconvocata. 

Dl presedinte da citire ordinii de zi a sedintei, astfel cum a fost comunicata prin adresa-

convocator : 

1. Alocuţiunea preşedintelui FRTRI, verificarea indeplinirii conditiilor de cvorum şi adoptarea

problemelor propuse pe ordinea de zi; desemnarea comisiilor de redactare a procesului verbal si

de numarare si validare a voturilor

2. Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare

Generală;

3. Prezentarea bilanţului contabil pentru anul 2018 si aprobarea, prin vot, a acestuia;

4. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori, aprobarea descarcarii de gestiune

pentru anul 2017
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5. Prezentarea şi aprobarea planului de activitate (calendar competitional, taxe,vize pe anul 2019)

şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.

6. Actualizarea numărului de membri ai F.R. Triatlon ca urmare a afilierii definitive, conform

dispozitiilor statutare

7. Alegeri pentru ocuparea unui loc vacant de membru in Biroul Federal

8. Mandatarea persoanei/persoanelor care vor semna in numele membrilor, hotararea adunarii

generale ordinare si actul aditional la actele constitutive in fata notarului public si care vor face

demersurile privind publicitatea si inregistrarea prevazute de lege.

9. Diverse

Dl presedinte Peter Klosz propune ca din comisia pentru redactare a Procesului Verbal sa faca 

parte TIMAR CRISTINA si CRIȘAN IOSIF. Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Inainte de a incepe parcurgerea ordinii de zi dl presedinte arata ca toate materialele ce 

urmeaza a fi supuse dezbaterii au fost comunicate membrilor via email in data de 28.03.2019. 

Exceptie au facut proiectul de buget si programul actiunilor pentru 2019 care au fost transmise abia 

in data de 04.04.2019 ca urmare a faptului ca abia la aceasta data s-a cunsocut cifra ce va fi 

repartizata federatiei prin contractul de finantare. 

2.Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare

Generală. Prezinta presedintele FRTRI, documentul este proiectat pe ecran. 

3.Bilanţul contabil pentru anul 2019 si executia bugetara au fost intocmite de contabilul

FRTRI Lacramioara Surufca. Documentul a fost postat pe site-ul oficial. Dl presedinte da citire unor 

parti din informatiile cuprinse de bilant (contract finantare, sume de la COSR, venituri proprii). 

4. Raportul Cenzorului. Prezinta dl Bondei George. Documentul este proiectat si pe ecran.

Se supun la vot materialele prezentate, astfel: Raportul de activitate pe anul precedent,

bilantul contabil si executia bugetara, raportul cenzorului si descarcarea de gestiune a Biroului 

Federal pe anul 2018. Se aproba in unanimitate toate materialele. 

5. Planul de activitate (calendar competitional, taxe,vize pe anul 2019) şi bugetul de venituri

şi cheltuieli pentru anul 2019. Prezinta presedintele FRTRI cu redarea pe ecran a tuturor informatiilor 

pentru o mai buna intelegere. 

Se supun la vot  si se aproba in unanimitate: 

-planul de activitate 2019 si calendarul competitional 2019

-taxele si vizele 2019 raman la aceleasi valori ca si in anul 2018.

-bugetul de venituri si cheltuieli 2019 – conform contractului incheiat cu MTS

6.Afilieri membri. Actualizarea numărului de membri ai F.R. Triatlon

Dl presedinte arata ca de la ultima adunare generala si pana in prezent au fost afiliati cu titlu

provizoriu prin Hotararea Biroului Federal 8 (opt) structuri sportive (poz.37-44 din tabelul Anexa 

nr.1). Prezenti in sala, fara drept de vot, cu statut de invitat sunt reprezentantii cluburilor sportive 

A.C.S Bike Squad, A.C.S Junior Swim Bucuresti, Asociatia Bucharest Sport Club Elite si  A.C.S

Bluemarin. A.C.S.Smart Atletic Team absenteaza motivat (deces in familie)

Se prezinta situatia concreta a fiecarei structuri sportive dupa care se supune la vot ratificarea 

afilierii: 

- A.C.S Bike Squad, cu sediul in Bucuresti, Str.Amicitiei nr.69A, sector 1, CIF 37144862, cu nr. de

inscriere in Registrul Sportiv B/A2/00110/2018 –  se aproba cu unanimitate de voturi

- C.S. Clujul Pedaleaza, cu sediul in Cluj Napoca, Str.Arinilor nr.19, Ap.26, Judetul Cluj, cu nr. de

inscriere in Registrul Sportiv CJ/A2/00057/2012- se respinge pentru lipsa activitate si neplata taxe,

ramane cu statut de membru provizoriu

- C.S. Aquasport Timisoara, cu sediul in Timisoara, Str.Tudor Vladimirescu nr.40, Birou 9, judetul

Timis, CIF 27949717,  cu nr. de inscriere in Registrul Sportiv TM/A2/00051/2011 – se aproba cu 10

voturi pentru, 1 vot impotriva si o abtinere.

-A.C.S Junior Swim Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str.Reconstructiei nr.8, Bl.28 Bis, sc.2, et.4,

ap.62, sector 3, CIF 31122679,  cu nr. de inscriere in Registrul Sportiv B/A2/00054/2013 – se aproba

cu unanimitate de voturi
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-Asociatia Bucharest Sport Club Elite, cu sediul in Bucuresti, Str.Agricultori nr.119, Bl.80, sc.2,

et.4, ap.52, sector 3, CIF 39100927, cu nr. de inscriere in Registrul Sportiv B/A2/00319/2017 – se

aproba cu unanimitate de voturi

-A.C.S Eco Sport Team, cu sediul in Calea Dumbravii nr.96, Sibiu, judetul Sibiu, cu nr. de inscriere

in Registrul Sportiv SB/A2/00167/2013 – se respinge pentru lipsa activitate si neplata taxe, ramane

cu statut de membru provizoriu

- A.C.S Bluemarin, cu sediul in Bucuresti, Str.Mihail Sebastian nr.180, sector 5, CIF 37787434, cu

nr. de inscriere in Registrul Sportiv B/A2/00154/2018 - se aproba cu unanimitate de voturi

-A.C.S.Smart Atletic Team, cu sediul in Bucuresti, Str.Mara Hagi Moscu nr.1, demisol, sector 1,

CIF 30822917, cu nr. de inscriere in Registrul Sportiv B/A2/00357/2017 - se aproba cu unanimitate

de voturi

Cele 6 cluburi sportive ratificate indeplinesc conditiile statutare, respectiv prev.art.22 

coroborat cu prev.art.54 lit.i) din Statut.  

Ca urmare a ratificarilor aprobate de adunarea generala, se actualizeaza numarul de 

membri ai FRTRI la 42, in formula cuprinsa in Tabelul - Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal, 

sens in care se va actualiza corespunzator actul constitutiv. Se aproba in unanimitate. 

7. Dl presedinte arata ca in data de 08.11.2018 dl Ivanov Marcel prin cererea inregistrata 

cu nr.341 a aratat ca demisioneaza din functia de membru al Biroului Federal, motiv pentru care 

in adunarea de fata s-a introdus pe ordinea de zi si acest punct privitor la alegerea unei alte persoane 

pe locul ramas vacant. 

In termenul mentionat in convocator, potrivit disp.art.49-50 din Statut s-a facut o singura 

propunere, din partea CS Master Ski and Bike Tirgu Mures pentru dl Burghelea Bogdan Petru, cu 

domiciliul in Municipiul Ploiesti, Str.Poetul Anghel nr.10, CNP 1800616297266, identificat cu CI 

seria PX nr.484135 eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 31.03.2017, care a depus documentele de 

candidat. 

 Dna consilier juridic arata ca potrivit prevederilor art.44 alin.(2) din Statut, “Alegerile se fac 

prin vot secret, pe baza buletinelor de vot. Dacă pentru ocuparea unei funcţii există un singur 

candidat, alegerile se pot face şi prin vot deschis, cu conditia ca adunarea generala sa aprobe aceste 

lucru.” 

In consecinta propune adunarii generale sa se procedeze la vot deschis pentru alegerea pe 

functia de membru BF. Se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Se prezinta candidatul. 

Se procedeaza la vot. Cu unanimitate de voturi domnul  Burghelea Bogdan Petru,  CNP 

1800616297266, este ales in functia de membru al BF in locul dlui Ivanov Marcel, mandatul sau 

urmand a fi in continuare, pana la expirarea mandatului tuturor membrilor alesi la adunarea generala 

de alegeri din anul 2016. De asemenea, se vor face si cuvenitele modificari la Tribunalul Bucuresti. 

8. Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea presedintelui 

FRTRI domnul PETER KLOSZ, CNP 1700709264373, sa semneze in forma autentica Hotararea 

Adunarii Generale Ordinare, Actul Aditional la Actul constitutiv si/sau orice alte documente care ar 

putea fi necesare in cadrul procedurii de avizare si inregistrare la Ministerul Tineretului si 

Sportului si la Tribunalul Bucuresti. 

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ca doamna consilier juridic 

CRISTINA TIMAR, CNP 2660830463012 sa fie imputernicita sa indeplineasca formalitatile de 

inregistrare a modificarii Actelui constitutiv al Federatiei Romane de Triatlon la Ministerul 

Tineretului si Sportului si la Tribunalul Bucuresti, semnand in numele membrilor si al 

reprezentantilor legali,oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat acordat de 

adunarea generala. 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi ca semnarea procesului verbal al 

Adunarii Generale Ordinare si anexele acestuia sa fie facuta de membrii Comisiei de Redactare. 

9. Diverse:

Dl presedinte informeaza pe cei prezenti asupra unor chestiuni organizatorice privitoare la

problemele de intrunire a cvormului la sedintele de Birou Federal. Pe parcursul anului 2018 au fost 
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mai multe convocari la care unii membrii nu au participat, punand in imposibilitate pe cei care au 

fost prezenti sa ia decizii valabile, consemnate in procesele verbale incheiate la momentul sedintei. 

Dl Blanaru propune gasirea unor solutii pentru modificarea statutului in sensul introducerii 

unor clauze prin care astfel de situatii sa poata fi manageriate, sa existe posibilitatea revocarii de 

catre adunarea generala a celor care absenteaza. Aceeasi situatie este de fapt si pentru structurile 

sportive care nu trimit reprezentanti la adunarile generale. Si aici trebuie gasite mijloace de 

constrangere/sanctiune. 

Dl Otobicu recomanda ca o eventuala modificare de statut sa fie prevazuta pentru o adunare 

extraordinara, chiar reducerea nr.de membrii din Biroul Federal pentru ca acest organism sa poata fi 

functional.  

Dna consilier juridic arata ca organziarea adunarii extraordinare ar trebui facuta in asa fel 

incat  federatia sa poata beneficia de modificarile respective de statut la adunarea de alegeri care 

urmeaza sa aiba loc la incheierea ciclului olimpic, respectiv in anul 2020, dupa Jocurile Olimpice de 

la Tokyo. 

Se contureaza ideea ca o astfel de adunare sa fie fie facuta dupa jumatatea anului 2019, iar din 

discutii au rezultat cateva idei pentru modificarea statutului: 

-reducerea numarului de membrii BF

-numarul de membrii sa fie impar, conform legilor in vigoare si sa se clarifice situatia secretatului

general in cadrul BF

-suplimentarea situatiilor in care un club sportiv poate fi suspendat, incluzand neparticiparea prin

reprezentanti la doua adunari generale in doi ani consecutiv

-introducerea unor motive de revocare a membrilor BF legate de absentarea nemotivata la sedintele

de Birou Federal

 Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare originale si contine o 2 anexe: 

 Anexa 1 - Tabelul cu structurile membre afiliate si reprezentate; 

 Anexa 2 - Procesul verbal al sedintei de la ora 10:00. 

Comisia de redactare: 

CRISTINA TIMAR IOSIF CRISAN 

TIMAR CRISTINA  CRIȘAN IOSIF 


