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HOTARARE DE BIROU  

  

 PRIVIND COMISIILE TEHNICE ale FR MODELISM 

 

Structurile de baza din cadrul federatiei sunt comisiile tehnice. De aceea, ele 

trebuie sa respecte o serie de parametri : 

a. Trebuie sa aiba o structura omogena, pe categorii de concurs, astfel 

incat sa poata fi acoperite toate necesitatile ramurii.  

b. Membrii lor, cu exceptia secretarului general si secretarului federal, 

care sunt membrii de drept ai comisiilor, primeasc sarcini legate de 

traducerea sau conceperea de regulamente, stabilirea calendarului 

competitional, stabilirea loturilor nationale, organizarea de competitii, 

etc. Aceste sarcini trebuiesc indeplinite in timp util si intr-un mod 

corespunzator, astfel incat sa nu prelicriteze functionarea federatiei. 

Membrii care nu isi indeplinesc atributiile intr-un mod corect, sau care 

lipsesc nemotivat la mai mult de 2 sedinte consecutiv, trebuiesc 

schimbati din functie la maxim 30 zile calendaristice din momentul in 

care s-a constatat abaterea. 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINETERULUI ŞI SPORTULUI 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE MODELISM 
 

Membră a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 
 

 Sediul central : Strada Vasile Conta Nr.16, Sector 2, Bucureşti 

Birou conducere şi coordonare : Sala Polivalentă, Camera 210, Sector 4 Bucureşti;   

Tel./Fax: +4021.316.24.54; +4031.805.74.71; Site : www.frmd.ro ; Mail : office@frmd.ro 

 

Federaţia Română de Modelism este unic reprezentant pe ramură de sport al Federaţiilor Intrenaţionale : 
 

 

 

 

 

 

 

c. Secretarii comisiilor au obligatia de a anunta toti membrii cu privire la 

data la care se organizeaza sedintele. In cazul in care se constata 

abateri, acestea vor fi anuntate in Adunarea Generala. 

d. Procesele verbale din sedintele de comisii trebuie sa fie publicate pe 

situl www.frmd.ro. Membrii cluburilor afiliate vor putea comunica 

membrilor comisiei nelamuririle pe care le au, pe adresa de mail 

office@frmd.ro. Presedintele de comisie va fi cel care va trebui sa 

redirectioneze mailurile primite, membrilor competenti sa lamureasca 

problemele aparute, acestia avand obligatia sa raspunda solicitarilor 

primite de la membrii cluburilor in termen de 7 zile. In cazul in care se 

va sesiza o nefunctionere voita acestui sistem de comunicare, se va 

anunta in Biroul Federal si in Adunarea Generala.  

 

 

Secreatar General, 

Popa Cringu Alexandru 

 

 


