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ADUNĂREA GENERALĂ DE ALEGERJ A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SAMBO 

IZVORANl-26.09.2021 

Biroul Federal nr.5/09.08 .202 1 al Federaţiei Române de SAMBO convoacă Adunarea Generală de 
Alegeri a Federaţiei Române de SAMBO, în data de 26.09.2021 , ora 09:00, Sala de conferinţă, Complex 
Olimpic Sydney 2000, sat lzvorani, jud. Ilfov, cu următoarea Ordine de Zi : 

1) Constatarea întrunirii cvommului; 
2) Aprobarea Ordinii de Zi; 
3) Alocuţiunea Preşedintelui Federaţiei Române de SMIBO; 
4) Desemnarea a 3-5 persoane pentm întocmirea Procesului-Verbal de şedin~ă; 
5) Alegerea Preşedintelui Federa(iei Române de SAMBO; 
6) Alegerea Vicepreşedintelui Federaţiei Române de SAMBO: 
7) Alegerea celor 3 (trei) membrii ai Biroului Federal ; 
8) Alegerea Cenzorului; 
9) Alegerea membrilor Comisiei de Apel ; 
l 0)Afilierea/suspcndarea şi/sau excluderea membrilor FR Sambo,dupa caz; 
1 !)Diverse. 

Vă infom1ăm cu privire la faptul că, în conformitate cu dispozitiile art. 42 din Statutul Federaţiei 
Române de SAMBO: 

-pentru alegerea membrilor Biroului Federal propunerile pot fi făcute doar de către membrii afiliaţi 
la Federaţia Română de SAMBO, structuri sportive, legal constituite şi recunoscute oficial; 

-propunerile vor fi transmise la Secretariatul Federaţiei Române de SAMBO şi/sau pe adresa de e
mail, mfo a frsambo.ro. cu cel putin 30 de zile înainte de data la care urmează sa se desfăşoare sedinta 
Adunării Generale de Alegeri, în cazul de faţa până la data de 27.08.2021; 

-fiecare propunere urmează sa fie insoţită de acordul scris aJ candidatului şi un Curriculum-Vitae al 
acestuia: 

-fiecare propunere pentru funcţia de Preşedinte al Federaţiei Române de SAMBO, va fi însoţită, în 
mod obligatoriu, în plus faţă de documentele identificate ca fiind acordul scris al candidatului şi un 
Curriculwn-Vitae al acestuia, şi de Programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii de 
SAMBO, pe care îl preconizează respectivul candidat pentru perioada viitorului mandat, prezentat în scris. 

-propunerile care nu sunt însoţite de documentele sus-mcn~onate, nu se vor lua în considerare. 
Federaţia Română de SAMBO va întocmi lista candidaţilor rezultati din propuneri şi o va transmite 

membrilor afiliaţi eligi bili, cel mai târziu la data de 16.09.202 1, cu 10 (zece) zile înainte de şedinţa Adunării 
Generale de Alegeri ce urmează să se desfăşoare la data de 26.09.2021. 
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