
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KAIAC – CANOE 

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2 - 020954 București, România 
Tel:+40213171719. Fax: +40213171719 

E-mail:   romanian.canoe@gmail.com     Web:  www.kaiac.ro 

  www.kaiac.ro  

 
În atenția tuturor structurilor afiliate Federației Române de KAIAC- CANOE  
Nr/ Data: 713/16 iulie 2020 
 
 
 

  Revenire la Adresa  
    CONVOCATOR - ADUNARE GENERALA  
   FEDERATIA ROMANA DE KAIAC-CANOE 

 
 

Prin prezenta, Federatia Romana de Kaiac-Canoe va comunica ultimele PRECIZARI/ CONDITII 
OBLIGATORII referitoare la modul de desfasurare a sedintei de Adunare Generala care se va desfasura in 
data de 23 iulie 2020, orele 12.00 – Tribuna Pista de Concurs, loc. Bascov, judetul Arges. 
 
Luând în considerare măsurile extraordinare dispuse de către autoritățile centrale ale statului, in contextul 
iminentei pericolului raspandirii/ creșterii numărului de cazuri confirmate/ infectate cu COVID -19 înregistrate la 
nivel național, incepand cu luna martie si pana in prezent, este de notorietate faptul ca au  fost restricționate 
toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive si de divertisment, în spații închise si nu 
numai. 
 
Din acest motiv, data pentru desfasurarea Adunarii Generale a FRKC  (stabilita initial in 26 martie 2020) a fost 
prorogata conform corespondentei anterioare asupra careia am mentionat ca vom reveni. 
Asadar, urmarea a Hotararii BIROULUI FEDERAL AL FRKC precum si a necesitatii primirii, in principal, 
a aprobarii executiei bugetare pentru anul financiar 2019 in vederea publicarii bilantului, ADUNAREA 
GENERALA A FRKC va avea loc la data, locatia si ora sus-mentionata. 

Ordinea de zi este urmatoarea: 
1. Prezentarea delegatiilor si stabilirea  quorum-ului; 

2. Aprobarea comisiei de redactare a procesului - verbal;  

3. Desemnarea Comisiei de numarare si validare a voturilor; 

4. Actualizarea componentei membrilor afiliati cu aprobarea in ceea ce priveste dezafilierea /afilierea 

definitiva, dupa caz; 

5. Prezentarea si aprobarea Raportului Biroului Federal; 

6. Prezentarea si aprobarea executiei bugetare pe anul 2019;      

7. Prezentarea si aprobarea Raportului Cenzorului 2019; 

8. Prezentarea si aprobarea bugetului pe anul 2020; 

9.    Prezentarea si aprobarea proiectului Calendarului Competitional 2021; 

10. Modificari acte constitutive FRKC: in sensul aprobarii actualizarii statutului in conformitate cu 
dispozitiile statutului ICF/ actualizare discipline– SUP, alte modificari, dupa caz. 
11. Diverse –informatii generale: 
 a) Componenta loturilor nationale;  

        b) Informatii pentru  Campionatele Europene de Seniori 2020; 
        c) Informatii pentru Cupa Mondiala de Marathon; 
        d) Taxe si vize 2020; 
        e) modificarile legislative in materie in contextual actualizat. 
    12. Stabilirea datei ADUNARII GENERALE ORDINARE din 2021. 
    13. Inchiderea lucrarilor. 
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Conditiile OBLIGATORII pentru buna desfasurare a sedintei. 

Acestea sunt aplicabile fiecarui participant, respectiv: 

1. Orice structura afiliata va trimite DOAR un singur reprezentant cu drept de vot si va comunica pana 

in data de 20 iulie 2020, orele 00.00, la adresa de mail: romanian.canoe@gmail.com, 

imputernicirea/ delegatia pentru reprezentatul pe care il va delega sa participe la sedinta.  

2. Impreuna cu documentul sus –mentionat, va comunica si cartea de identitate a 

reprezentantului (scanat pe mail) pentru predefinirea tabelului de prezenta. Transmiterea 

datelor se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului GDPR. 

3. Contravaloarea transportului va fi suportata de catre fiecare structura afiliata, in parte. 

4. Toti participantii se vor prezenta la orele 10.00 la tribuna  (pista caiac/canoe) pentru 

preintampinarea intarzierii desfasurarii sedintei. 

5. Incepand cu ora 10.00 se va efectua procedura de triaj, respectiv verificare temperatura, 

detinerea de masca si manusi, asezarea in tribuna respectand regula de distantare fizica 

impusa. 

6. Efectuarea/ validarea prin semnatura fiecarui reprezentant tabelului de prezenta. 

Alte mentiuni: Pana la data de 21 iulie 2020, Federatia Romana de Kaiac-Canoe preconizeaza ca va 
primi acordul DSJ-Arges pentru desfasurarea sedintei in conditii de siguranta. 

ATENTIE: Cele mentionate punctul 1 si 2 – sectiune Conditii OBLIGATORII - sunt cerinte IMPERIOS 
NECESARE de indeplinit pana la data de 20.07.2020 orele 00.00 –TERMEN LIMITA 

Ulterior acestei date, orice alte solicitari nu vor fi luate in considerare pentru a nu pune in pericol 
siguranta participantilor/personalului implicat (nu se vor primi documente “fizic” inainte sau in cadrul 
sedintei ci doar online).  

În funcție de evoluția evenimentelor la nivel national/ local precum și a deciziilor autorităților competente 
pentru gestionarea situației, vom reveni cu informații, în timp util, pentru evitarea oricaror deficiente 
organizatorice.Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.  

Cu aleasa considerație, 

Presedinte        

Ioan Birladeanu 
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