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CONVOCATOR 

 

In atentia tuturor sectiilor afiliate si asociatiilor judetene de judo 

 

 

 

In sedinta Comitetului Director din data de 12 februarie 2014, s-a hotarat organizarea Adunarii 

Generale a Federatiei Romane de Judo in data de 26.03.2014, orele 1100, in sala de sedinte a 

Ministerului Tineretului si Sportului, etaj 8, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucuresti. 

Ordinea de zi : 

1. Raport  privind activitatea Federatiei in anul 2013 

2. Supunerea spre aprobare a Programului de activitati pentru anul 2014 

3. Aprobarea executiei bugetare a anului 2013 

4. Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori 

5. Supunerea spre aprobare a bugetului pentru anul 2014 

6. Prezentarea spre aprobare a solicitarilor de afiliere pentru noi membri 

7. Discutii pe marginea materialelor prezentate 

8. Alegerea celor 5 vicepresedinti, 2 membri, cei 8 directori regionali, a Comisiei de Cenzori si a 

Comisiei de Apel 

Conform art. 31 din Statutul Federatiei Romane de Judo, la Adunarea Generala participa cu drept 

de vot, cate un reprezentant din fiecare structura sportiva afiliata, pe principiul, un membru, un vot. 

Delegatii structurilor sportive afiliate participa in baza unei delegatii aprobate de conducerilor 

acestora. Pot participa la Adunarea Generala si persoane invitate, membri ai colegiilor si comisiilor 

centrale si reprezentanti ai mass-media. 

Pentru alegerea celor 5 (cinci) vicepresedinti si a celor 2 (doi) membri ai Consiliului Director se pot 

propune candidaturi numai de catre membrii afiliati. Propunerile trebuie transmise Federatiei Romane 

de Judo pana la data de 12 martie 2014, orele 1700. 
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Fiecare propunere trebuie insotita de acordul scris al candidatului si un curriculum-vitae. 

Propunerile care nu sunt insotite de documentele mai sus mentionate, nu se iau in considerare. 

Federatia Romana de Judo va intocmi lista candidatilor rezultati din propuneri si o va publica pe 

site-ul Federatiei cu 8 (opt) zile inaintea derularii Adunarii Generale. 

Propunerile pentru directori regionali, care indeplinesc si functia de membru supleant ai Comitetului 

Director, pot fi facute numai de catre membrii afiliati din regiunea respectiva, inclusiv asociatiile judetene 

de judo. 

O persoana poate candida numai pentru o singura functie in Comitetul Director. 

Alegerile se desfasoara prin vot secret, pe functie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte 

Doru Ioan Sapta 


