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Consiliu Federal 

07 decembrie 2020 

 

HOTĂRÂREA nr. 16/2020 

a Consiliului Federal 

din data de 07 decembrie 2020 

 

Consiliul Federal al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING a fost convocat de către 

membrii acestuia, conform Art.32.-(1) din Statut și s-a întrunit on line în data de 07 decembrie 

2020, incepand cu ora 18:00. Ședința a fost statutar constituită, la ședință au fost prezenți: 

Mihaela Dobârceanu, Dragoș Gulie, Constantin Răileanu, Rareș Mureșan, Dmitri Borțov, Costin 

Stoica și Călin Săliștean 

Pe Ordinea de zi au fost următoarele subiecte: 

 

1. Aprobarea chestionarului cu privire la sistemul competițional 2021; 

2. Alegerea unui președinte interimar al FRK de către Consiliul Federal, în baza art.61 din 

statut, urmare a demisiei fostului presedinte, precum și a nealegerii unui președinte în două 

adunări generale desfășurate din momentul demisiei și până în prezent. 

3. Reconvocarea Adunării Generale Extraordinare pentru stabilirea sistemului 

competițional pentru anul 2021; 

4. Validarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Regulamente și 

Competiții 

5. Modificarea unei hotărâri definitive a CCS de către CDL, respectiv Comisa de Apel; 

6. Alocarea unui buget din partea federației pentru participarea României la 2021 FIA 

KARTING ACADEMY TROPHY. 

7. Convocarea următoarei ședințe a Consiliului Federal 

 

 

În urma analizării documentelor, Consiliul Federal a hotărât: 

 

1.- Aprobă chestionarul cu privire la sistemul competițional 2021 urmând ca acesta să fie 

trimis cluburilor sportive, de către secretariatul federației. Membrii federației pot trimite 

chestionarul completat, până duminică 13 decembrie. În baza răspunsurilor primite Consiliul 

Federal va trimite membrilor Adunării Generale Extraordinare, propuneri pentru sistemul 

competițional 2021; 

 

2.- Urmare a discutiei avute între Secretarul General al FRK și reprezentanții MTS privind 

art.61 din Statut, acesta a informat membrii Consiliului Federal că acest articol nu poate fi 

invocat la alegerea Președintelul FRK deoarece atribuția alegerii președintelui federației revine 

adunării generale.  

 

3.- În baza mandatelor primite pe adresa de e-mail a federației s-a constatat că ședința 

Adunării Generale Extraordinare din 12 decembrie nu poate fi statutar constituită, din lipsă de 

cvorum. Se convoacă o nouă Adunarea Generală Extraordinară, conform art. 27 din Statut, 

pentru data de 19 decembrie 2020. Mandatele de reprezentare care au fost trimise de către 

cluburile sportive rămân valabile pentru ședința din 19 decembrie.  

Ședința se va desfășura începând cu ora 09:00, în sistem videoconferință (on line pe 

platforma https://zoom.us/). Această ședință se va desfăşura şi va putea delibera indiferent de 

numărul membrilor F.R.K., cu afiliere definitivă, cu drept de vot, prezenţi; 
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4.- Validează forma finală a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de 

Regulamente și Competiții; 

 

5.- Împuternicește secretariatul federației pentru a trimite invitații președințiilor 

comisiilor de apel și disciplină și litigii pentru a purta, împreună cu membrii consiliului, discuții 

lămuritoare asupra procedurilor care au stat la baza judecării și emiterii hotărârilor (Hotărârea 

nr. 1/2020 a CDL respectiv Hotărârea nr. 1/2020 a CA). Invitatia va fi făcută pentru data de 14 

decembrie 2020, ora 18 - președintele CDL, respectiv ora 18.15 - presedintele CA, urmând ca 

întâlnirile să se desfășoare online (pe platforma https://zoom.us/).  

 

6.- Aprobă alocarea unui buget de 15 000 lei pentru participarea României la competiția 

2021 FIA KARTING ACADEMY TROPHY. A fost luată în discuție și înscrierea pentru o participare 

feminină la această competiție.  

 

7.- Consiliul Federal se va întruni în următoarea ședința, în data de luni 14 decembrie 

2020, ora 18.30, în sistem videoconferință (pe platforma https://zoom.us/) 

 

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptării ei și este obligatorie pentru 

membrii afiliați definitiv sau provizoriu, membrii Consiliului Federal, președinții și membrii 

comisiilor de specialitate, concurenți, antrenori, piloți, mecanici, arbitri ai Federației Române de 

Karting,  aceștia fiind direct răspunzători de aplicarea prevederilor hotărârii. 

 

 

Întocmit Victor DRĂGAN 

Secretar General 
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