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Consiliu Federal 

10 martie 2021 

 

HOTĂRÂREA nr. 3/2021 

a Consiliului Federal 

din data de 10 martie 2021 

 

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 10 martie 

2021, incepand cu ora 17:00. Ședința a fost statutar constituită, la ședință au fost prezenți: 

Mihaela Dobârceanu, Dragoș Gulie, Constantin Răileanu, Rareș Mureșan, Dmitri Borțov, și Călin 

Săliștean 

Pe Ordinea de zi au fost următoarele subiecte: 

 

1. Afiliere provizorie A.C.S. GTK RACING și A.C.S. HD MOTOR SPORT  

2. Convocare Adunare Generală Ordinară 

3. Raportul Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2020. 

4. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2020  

5. Aprobarea Normelor financiare pentru anul 2021. 

6. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021. 

7. Aprobarea modificărilor Regulamentului Sportiv Național de Karting 2021 

8. Aprobarea modificărilor Regulamentului Disciplinar 

9. Aprobarea modificărilor Regulamentului Tehnic Național de Karting 2021 

10. Aprobarea propunerilor venite din partea membrilor federației de introducere a 

unor puncte pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 

 

a) Modificarea regulamentului privind acordarea permiselor de start pentru 

competiții internaționale în funcție de participarea pilotului/piloțiilor în 

competiții naționale în anul anterior - eliminarea acestei prevederi 

b) Verificarea corectă și minuțioasă a listei cluburilor cu drept de vot conform 

Statului FRK. În baza listei corecte, retroactiv dacă Adunările Generale 

Extraordinare din 2021 au fost statutare sau nu. 

c) Licitația organizării C.N.K. - problema lipsei acesteia; 

d) Completarea  Caietului  de  sarcini  al  organizatorului  pentru  competițiile  

C.N.K. și Cupa  României cu standarde  clare  pentru  transmisia  TV,  arbitrajul  

video  și  sistemul  de cronometrare.  Deasemeni,  recomandările  de  la  art  

2.18  din  caietul  de  sarcini  în  vigoare, aprobat  în  2018,  sunt  propuse  a  

deveni  obligatorii; 

e) Calendar competițional  Propunere: calendar cu 10 etape, din care 5 C.N.K. și 5 

R.K.M. în datele deja existente (9-11 aprilie, 14-16 Mai, 4-6 Iunie, 9-11 Iulie, 

16-18 Iulie, 6-8 August, 10 -12 Septembrie, 29-31 Octombrie plus încă două 

de stabilit în AGO) intercalate cele două competiții pe aceste date; 

11. Semnarea contractului de organizare pentru Campionatul Național de Karting și 

Cupa României; 

12. Diverse 

 

 

În urma dezbaterilor, Consiliul Federal a hotărât: 

 

1.- Aprobă afilierea provizorie a A.C.S. GTK RACING și A.C.S. HD MOTOR SPORT; 
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2.- În baza mandatelor primite pe adresa de e-mail a federației s-a constatat că ședința 

Adunării Generale Ordinare din 20 martie nu poate fi statutar constituită, din lipsă de cvorum. 

Se convoacă o nouă Adunarea Generală Ordinară, conform art. 24 din Statut, pentru data de 27 

martie 2021 începând cu ora 11:00. Adunarea Generală se va desfășura în sistem 

videoconferință (on line pe platforma https://zoom.us/), dacă majoritatea membrilor 

federației (50% +1)sunt de acord cu acest sistem de participare în cadrul ședinței; în caz 

contrar adunarea generală se va desfășura cu prezența fizică a membrilor în locația stabilită 

pentru ședința din 20 martie (sediul MTS). 

 

3.- Trimite spre aprobare către Adunarea Generală raportul de activitate al Consiliului 

Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2020, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

2021 și normele financiare propuse pentru anul 2021, împreună cu raportul cenzorului; 

 

4.- Aprobă modificări ale Regulamentului Sportiv Național de Karting și Regulamentului 

Disciplinar, modificări ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării în Adunarea  Generală Ordinară; 

 

5.- Aprobă să fie introduse pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare toate 

propunerile venite din partea membrilor federației; 

 

6.- Respinge propunerea ca organizatorul Campionatului Național de Karting și Cupei 

României - A.C.S. BRT și reprezentanții federației să semneze contractul de organizare, în forma  

existentă, aprobată în anul 2018, cu amendamentele ce rezultă din Hotărârea nr. 2/2021 a  

adunării generale; 

 

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 

https://zoom.us/

