
 

 

Nr. 35 / 31.03.2022 

CONVOCATOR 

Catre, 

Toate Structurilor Afiliate 

FEDERATIA ROMANA DE CRICKET 

 

         In conformitate cu prevederile art.30 alin.2 si ale art 33 alin .1 din Statutul Federatiei Romane 

de Cricket, Consiliul Director a aprobat, in sedinta sa din data de 24.03.2022, convocatorul si 

ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, care va avea loc in data de 18.05.2022, la ora 11.00, 

la adresa din Bd. Basarabiei nr.37-39, etaj 1,sala de sedinte,sector 2, Bucuresti in sediul FR 

BASCHET 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare din data de 18.05.2022 este urmatoarea: 

PARTEA I 

1. Deschiderea Adunarii 

2. Comunicarea cvorumului 

3. Alegerea secretariatului, desemnarea a 2 persoane pentru intocmirea procesului-verbal 

4. Prezentarea si aprobarea ordinii de zi 

5. Afilieri, suspendari sau radieri ale membrilor Federatiei Romane de Cricket 

6. Alocutiunea Presedintelui Federatiei Romane de Cricket 

7. Schimbare sediu  

8. Modificari statut: 

 

 



 

 

Articolul   7 

 

6.1 - Sediul Federatiei Romane de Cricket este in orasul Otopeni, str. I.G. Duca  nr. 36, cladirea 

B2,Camera  2111,  judetul Ilfov. 

 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

7.1 - Sediul Federatiei Romane de Cricket este in orasul Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 

30-32, etaj II, Sector 1. 

Articolul 30 

(2) Adunarea generală ordinară de alegeri are loc odată la patru ani şi se convoacă de către 

Consiliul Director cu 45 de zile înainte de data de desfăşurare, cu excepţia reorganizării (30 de zile 

) 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

(2) Adunarea generală ordinară de alegeri are loc odată la patru ani şi se convoacă de către 

Consiliul Director cu 30 de zile înainte de data de desfăşurare, cu excepţia reorganizării (30 de zile 

conform 

Articolul 33 

(2) Membrii afiliaţi pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi în 

termen de şapte zile de la comunicare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii 

de zi se supun votului adunării generale. Ordinea de zi a adunării generale ordinare poate fi 

completată şi/sau modificată numai cu votul a 2/3 din membrii afiliaţi prezenţi.  

 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

(2) Membrii afiliaţi pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi în 

termen de şapte zile de la comunicare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii 

de zi se supun votului adunării generale. Ordinea de zi a adunării generale ordinare poate fi 



 

 

completată şi/sau modificată numai cu votul a  jumatate +1 din membrii afiliaţi prezenţi.  

 

Articolul 35 

Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis. 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

Votul prin corespondenţă(inclusive prin mijloace electronice )sau prin împuternicire (procură) nu 

este admis cu exceptia cazurilor de forta majora, stare de urgenta, stare de alerta ,etc. 

 

Articolul 36 

(1) Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor cu 

drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă adunare 

generală în termen de 15 zile, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi cu 

drept de vot.  

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a jumatate+1 din numărul delegaţilor cu 

drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă adunare 

generală în termen de 5 zile, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi cu 

drept de vot,exceptie face Adunarea generala Ordinara care se va desfasura dupa  2 ore.  

 

Prezidiul adunării generale poate fi format din presedintele federaţiei, vicepresedinte, ceilalţi 

membri ai Consiliul Director şi alţi invitaţi oficiali.  

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

Prezidiul adunării generale poate fi format din presedintele federaţiei, ceilalţi membri ai 

Consiliul Director şi alţi invitaţi oficiali.  

 



 

 

Articolul 38 

Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă, în afară de cazurile de mai jos în care 

este necesară o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi, pentru:  

a - modificări şi completări la statut;  

b - completări la ordinea de zi a adunării generale;  

      c - excluderea membrilor afiliaţi;  

     d - dizolvarea federaţiei;  

  Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă, în afară de cazurile de mai jos în care 

este necesară o majoritate de jumatate+1  din numărul membrilor prezenţi, pentru:  

a - modificări şi completări la statut;  

b - completări la ordinea de zi a adunării generale;  

      c - excluderea membrilor afiliaţi;  

     d - dizolvarea federaţiei;  

 

Articolul 41 

Propunerile trebuie transmise la secretariatul FRC cu cel puţin 30 de zile înainte de data la 

care este convocată adunarea generală ordinară de alegeri.  

 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

Propunerile trebuie transmise la secretariatul FRC cu cel puţin 15 de zile înainte de data la 

care este convocată adunarea generală ordinară de alegeri.  

 

B. CONSILIUL DIRECTOR 

Articolul 46 

(1) Consiliul Director se compune din 7 de persoane după cum urmează:  

a) preşedintele FRC care este şi preşedinte al Consiliul Director;  

b) 1 vicepresedinte al FRC responsabil pentru actvitatile de Cricket, care este si vicepresedinte al 



 

 

Consiliul Director;  

c) secretarul general, membru de drept al Consiliul Director, numit de către preşedinte;  

 

 Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 46 

(1) Consiliul Director se compune din 5 de persoane după cum urmează:  

a) preşedintele FRC care este şi preşedinte al Consiliul Director;  

b) secretarul general, membru de drept al Consiliul Director, numit de către preşedinte;  

 

Articolul 47 

3) Şedinţa Consiliul Director este statutară dacă sunt prezenţi majoritatea calificată de 2/3 a 

membrilor.  

 

 Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

3) Şedinţa Consiliul Director este statutară dacă sunt prezenţi majoritatea calificată de jumatate 

plus unul a membrilor.  

 

Articolul 48 

(5) Votul prin corespondenţă sau împuternicire (procură) nu este admis.  

 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

(5) Votul prin corespondenţă(inclusive prin mijloace electronice )sau prin împuternicire (procură) 

nu este admis cu exceptia cazurilor de forta majora, stare de urgenta, stare de alerta ,etc. 

 

 

 



 

 

 

Articolul 57 Se elimina 

 

n) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele este ajutat de către vicepresedinte care reprezintă 

şi angajează legal federaţia prin delegarea scrisă de competenţă a preşedintelui - 

 

Articolul 58 

 

(1) Secretarul general este subordonat Preşedintelui şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin 

decizie al acestuia, asigurând funcţionarea federaţiei, continuitatea conducerii şi 

realizarea legăturilor funcţionale dintre membrii persoanei juridice. In toate activitatile 

aferente jocului de criket propriu-zis, se va consulta cu Vicepresedintele pentru 

Activitatile de Cricket si vor decide exclusiv pe baza de consens toate deciziile ce vor 

fi luate in aceasta zona. 

 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

(2) Secretarul general este subordonat Preşedintelui şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin 

decizie al acestuia, asigurând funcţionarea Federaţiei, continuitatea conducerii şi 

realizarea legăturilor funcţionale dintre membrii persoanei juridice. In toate activitatile 

aferente jocului de cricket propriu-zis,  

 

(3) Se elimina alineatul –  

 

             Dacă secretarul general nu îşi mai poate îndeplinii atribuţiile sale, acestea sunt         

preluate, până la următoarea adunare generală ordinară de alegeri, de  vicepresedinte.  

 

 

 



 

 

Articolul 122 

(b) Prin direcţionarea celor 2% din impozitul pe venitul anual şi prin deducerea cheltuielilor 

efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

(b) Prin direcţionarea celor 3.5% din impozitul pe venitul anual şi prin deducerea cheltuielilor 

efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 

 

Articolul 138 

2 - F.R.C. este singura in drept sa autorizeze inscrierea si participarea jucatorilor romani in 

competitiile internationale oficiale  de cricket. 

 

Se modifica si va avea următorul cuprins: 

 

2 - F.R.C. este singura in drept sa autorizeze inscrierea si participarea jucatorilor romani ,străin 

deținători ai unui   DREPT de sedere temporara sau de lunga perioada in Romania in competitiile 

internationale oficiale de cricket. 

 

 

PARTEA A II-A 

 

1. Raportul de Activitate a Consiliului Director al Federatiei Romane de Cricket pe anul 2021 

2. Cererea de Finantare aferenta anului 2021 

3. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2021 



 

 

4. Raportul de Activitate Financiara 2021 

5. Plan de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

6. Plan de Activitati sportive pe anul 2022(anexa 1 contract) 

7. Contract finantare 2022 

8. Diverse 

 

PARTEA A III-A 

 

1. Desemnarea si votarea a 3 persoane care verifica scrutinul – Comisia de Validare 

2. Verificarea cvorumului adunarii cu tabelul nominal al delegarilor cu drept de vot 

3. Alegeri pentru: 

- Functia de Presedinte al Federatiei Romane de Cricket 

- Membri ai Consiliului Director (3 locuri) 

4. Comisia de Cenzori 

5. Descarcarea  de gestiune 

 

Va reamintim ca in conformitate cu Statutul Federatiei Romane de Cricket art. 33 alin. 2, membrii 

afiliati pot face propuneri pentru completarea si/sau modificarea ordinii de zi in termen de sapte zile de 

la comunicare, la secretariatul Federatiei. 

Fiecare structura sportive – membra cu drept de vot a Federatiei Romane de Cricket, va desemna un 

DELEGAT cu drept de vot, care va putea participa la lucrarile Adunarii Generale Ordinare  de Alegeri pe 

baza Delegatiei scrise, in original, emisa si aprobata de conducerea structurii sportive afiliate care l-a 

desemnat. 

In vederea optimizarii conditiilor de organizare a Adunarii Generale este necesara nominalizarea 

persoanei delegate ca reprezentant cu drept de vot la Adunarea Generala Ordinare de Alegeri si 



 

 

transmiterea formularului tip de inregistrare a delegatului (vezi Anexa 1) cu cel putin 15 zile inainte de 

data la care are loc Adunarea Generala de Alegeri, respective pana la data de 3.05.2022 . 

Validarea fiecarui reprezentant cu drep de vot se va face inaintea inceperii Adunarii Generale Ordinare 

de Alegeri incepand cu ora 10.00 , pe baza tabelului cu nominalizarile transmise de structurile sportive 

afiliate, a actului de identitate si a delegatiei, in original, stampilata si semnata de conducatorul structurii 

sportive respective conform art. 35 alin.2 din Statutul Federatiei Romane de Cricket. (vezi Anexa 1, Model 

Delegatie). 

Documentul mai sus mentionat va fi depus la secretariarul Federatiei Romane de Cricket, sau transmis la 

Mail:office@cricketromania.com 

• NOTA: Art. 36 alin 1 din Statutul Federatiei Romane de Cricket: “Adunarea generala este statutar 

constituita in prezenta a doua treimi din numarul delegatilor cu drept de vot. In cazul in care nu 

se intruneste cvorumul necesar. Se va convoca o noua Adunare Generala in termen de 15 zile, 

care se va desfasura indiferent de numarul membrilor prezenti cu drept de vot”. 

 

Art. 41 

 

(1) Pentru alegerea tuturor componentilor Consiliului Director, numai membrii afiliati pot propune 

candidaturi 

(2) Propunerile trebuie transmise la secretariatul FRC cu cel putin 30 de zile inainte de data la care 

este convocata Adunarea Generala Ordinara de Alegeri (Precizam ca propunerile si confirmarile 

de acceptare a candidatului trebuie transmise la secretariatul FRC pana la data de 18.04.2022 , 

ora 11.00 - vezi Anexa 2). 

(3) Fiecare propunere trebuie insotita de acordul scris al candidatului si un Curriculum-Vitae al 

acestuia. 

(4) Propunerile care nu sunt insotite de documentele prevazute la alin. 3 nu se iau in considerare. 

(5) Fiecare propunere pentru functia de presedinte trebuie insotita in plus fata de documentele 

prevazute la alin. 3 si de programul strategic privind organizarea si dezvoltarea activitatii de cricket 

pe care il preconizeaza respectivul candidat pentru perioada viitorului manadat, prezentat in scris. 



 

 

Art.  42: FRC va intocmi lista candidatilor rezultati din propuneri, o va transmite tuturor membrilor cel 

tarziu cu 10 zile inainte de Adunarea Generala (8.05.2022). 

 

Convocatorul si Ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinale de Alegeri din data de 18.05.2022 au fost 

postate pe site-ul Federatiei Romane de Cricket si au valoare de comunicare oficiala fata de orice persoana 

interesata. 

 

INFORMARE: Cheltuielile aferente participarii la Adunarea Generala Ordinala de Alegeri legate de 

transport, cazare, masa, etc. ale delegatilor vor fi suportate de catre fiecare structura sportiva. 

 

Va rugam sa confirmati primirea acestui convocator in termen de 48 de ore, la adresa de email: 

office@cricketromania.com. 

 

mailto:office@cricketromania.com

