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AL  

ADUNARII GENERALE ORDINARE  
 

 Data: 25.02.2023, ora 09:00 

 Locul: Municipiul Bucuresti 

 Str. Calea Piscului nr. 10  

 Sala Polivalenta – Sala Protocol nr. 2 

 Sector 4  
 

 Sedinta Adunarii Generale Ordinare a FEDERATIEI ROMANE DE 

MODELISM a fost convocata pentru data de 25.02.2023, ora 09:00, in 

Municipiul Bucuresti, str. Calea Piscului nr. 10, sector 4, in incinta 

Complexului Sportiv National Sala Polivalenta – Sala de Protocol nr. 2, 

conform Adresei – convocator emisa de Federatie la data de 23.01.2022, 

sub nr. 352/23.01.2023 si transmisa, prin e-mail, tuturor membrilor 

afiliati, structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, in 

aplicarea dispozitiilor art. 31 din Statutul acestei Federatii Sportive 

Nationale, autentificat sub nr. 1567/28.03.2018. 

 La sedinta a participat doamna Notar Public Ana-Clara-Bianca 
PIGULEA, din cadrul Societatii Profesionale Notariale Pirsoaga Iunia-

Carmen, Pigulea Ana-Clara-Bianca si Asociatii, in vederea 

certificarii/atestarii, respectiv autentificarii documentelor adoptate 

conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare, precum si domnul consilier 

juridic Bogdan FILCEA, din cadrul Asociatiei de Sprijin pentru Constituire, 

Dezvoltarea si Managementul Structurilor Sportive – CIF 32349220 – care 

a asigurat consultanta organizationala in vederea desfasurarii sedintei din 

data de 25.02.2023, sus-mentionata.    

 Domnul Gabriel MUTU, Presedintele Federatiei, a luat cuvantul in 

deschiderea sedintei si a precizat ca norma de reprezentare la Adunarea 

Generala a fost stabilita prin raportare la prevederile art. 30 din Statut, 

prin Hotararea Biroului Federal adoptata la data de 25.01.20223 si 
transmisa membrilor afiliati impreuna cu Adresa-convocator nr. 352/2023. 
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 Domnul Presedinte Gabriel MUTU a facut cunoscuta situatia 

cvorumului. 

 In baza verificarilor numarul de semnaturi aplicate pe Tabelul de 

prezenta la sedinta si a delegatiilor/imputernicirilor aferente, si prin 

raportare la norma de reprezentare prevazuta la art. 30 alin. (5) din 

Statutul Federatiei, s-a constatat faptul ca, la ora de incepere a sedintei 

din data de 25.02.2023, sunt prezente 29 de structuri sportive, legal 

constituite si recunoscute oficial, cu drept de vot. 

 Avand in vedere situatia cvorumului, astfel constatata si in aplicarea 
dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Statutul Federatiei, care stabileste, cu 

caracter imperativ, faptul ca – Adunarea Generala este statutar constituita 

si are putere de decizie in prezenta a jumatate plus unul din numarul 

structurilor sportive cu drept de vot reprezentate prin delegatii desemnati 

conform art. 30 – sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 

25.02.2023 a fost declarata ca fiind statutara, fiind intrunit cvorumul 

necesar adoptarii unor hotarari valabile. 

Ordinea de Zi a sedintei a fost adusa la cunostinta membrilor afiliati, 

in termenul util si statutar prevazut, a fost enuntata si supusa atentiei 

participantilor, a fost aprobata, in unanimitate si a cuprins urmatoarele: 

1.Premierea sportivilor care au obținut rezultate deosebite în anul 

competițional 2022;  
2.Prezentarea situației cvorumului. Alocuțiunea Președintelui;  

3.Desemnarea comisiilor de redactare a procesului verbal de ședință 

și a comisiei de numărare si validare a voturilor;  

4.Prezentarea Raportului de activitate a Comisiilor Federale, pe anul 

2022;  

5.Prezentarea si aprobarea Raportului privind Activitatea Biroului 

Federal pe anul 2022;  

6.Prezentarea si aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2022 și 

descărcarea de gestiune;  

7.Prezentarea și aprobarea Raportului Cenzorului pe anul 2022;  

8.Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2023;  

9.Prezentarea și aprobarea programului de activități al FEDERATIEI 
ROMANE DE MODELISM pe anul 2023;  

10.Prezentarea și aprobarea Calendarului Competițional Intern și 

Internațional pe anul 2023;  

11.Prezentarea cuantumului cotizațiilor, taxelor și vizelor pentru 

anul 2023;  

12.Aprobare afilieri, dezafilieri și actualizarea numărului de membri; 

 13.Prezentarea și validarea modificărilor Regulamentului activității 

competiționale a FEDERATIEI ROMANE DE MODELISM;  

14.Precizări privind operarea zborurilor cu Aeronave fără pilot la 

Bord. 

Domnul Presedinte Gabriel MUTU a propus completarea Ordinea de 

Zi cu un punct – Diverse – si a supus la vot aceasta completare. 



 

Participantii la sedinta Adunarii Generale Ordinare au aprobat, in 

unanimitate de voturi, valabil exprimate, adaugarea acestui punct la 

Ordinea de Zi a sedintei din data de 25.02.2023.   

Domnul Presedinte a inmanat diplome pentru sportivii care au 

obținut rezultate deosebite în anul competițional 2022; de asemenea, in 

cuvantul sau de deschidere a sedintei a felicitat pe toti participantii la 

lucrarile Adunarii Generale Ordinare din data de 25.02.2023. 

 

In continuare si ca urmare a dezbaterilor purtate, participantii la 
sedinta Adunarii Generale Ordinare a Federatiei Romane de Modelism au 

adoptat urmatoarele: 

 

1.Cu privire la Punctul nr. 3 aflat pe Ordinea de Zi – domnul 

Presedinte Gabriel MUTU a supus la vot desemnarea unei Comisii, formata 

din 3 (trei) persoane, in vederea redactarii Procesului-Verbal de ședință. 

Au fost propusi – doamna Maria Nicoleta PATULEA, domnul Ionut 

SCARLAT, respectiv domnul Bogdan FILCEA.  

Propunerea a fost aprobata, in unanimitate de voturi, valabil 

exprimate. 

De asemenea, domnul Presedinte a solicitat sa se faca propuneri 

pentru desemnarea Comisiei de numărare si validare a voturilor, formata 
din 2 (doua) persoane; au fost propusi domnul Radu Gabriel FOAMETE, 

respectiv domnul Vasile Petre POP.  

S-a supus la vot si a fost aprobata, in unanimitate, Comisia de 

numarare si validare a voturilor, alcatuita din domnul Radu Gabriel 

FOAMETE, respectiv domnul Vasile Petre POP. 

Doamna Secretar General Ioana DUMITRU a precizat participantilor 

la sedinta Adunarii Generale Ordinare faptul ca toate materialele care 

urmeaza a fi discutate si supuse dezbaterii, au fost transmise membrilor 

afiliati, prin e-mail, la data de 23.01.2023, conform Adresei-convocator nr. 

352/23.01.2023. 

 

2.Cu privire la Punctul nr. 4 aflat pe Ordinea de Zi – a fost prezentat 

succint, Raportul de activitate a Comisiilor Federale, pe anul 2022 – astfel: 
Comisia de Aeromodelism – a prezentat Raportul domnul Vasile 

Petre POP, presedintele Comisiei. 

Comisia de Automodelism  - a prezentat Raportul domnul Catalin 

MATEI, reprezentant al Comisiei sus-mentionate. 

Comisia de Navomodelism - a prezentat Raportul domnul Daniel 

CIOSU, presedintele Comisiei sus-mentionate. 

Comisia de Rachetomodelism – a prezentat Raportul domnul Lucian 

SERCAIANU – presedintele Comisiei sus-mentionate. 

Domnul Corneliu MANGALEA, sportiv la CSU Galati a adus observatii 

Raportului de la Comisia de Aeromodelism, referitoare la organizarea si 

desfasurarea activitatii in cadrul acestei Comisii, cu precizare ca este 

nemultumit de faptul ca, in cursul anului 2022 respectiva Comisie nu s-a 
intrunit in mod statutar, adica in mai putin de 6 (sase) sedinte. 



 

Mai mult, domnul Corneliu MANGALEA a adus observatii cu privire la 

faptul ca Programul competitional pe anul 2023 nu a fost publicat pe site-

ul Federatiei si alte deficiente ale activitatii in cadrul acestei Comisii. 

Domnul Corneliu MANGALEA a mai precizat ca Programul 

competitional nu a fost publicat pe site-ul Federatiei, pana la data de 

15.12.2022, asa cum precizeaza Statutul FEDERATIEI ROMANE DE 

MODELISM. 

Domnul Presedinte Gabriel MUTU a adus precizari punctuale, la 

sustinerile domnului Corneliu MANGALEA, referitoare la intarzierea cu care 
au fost aduse la cunostinta membrilor afiliati Programele competitionale. 

Ca urmare a prezentarilor efectuate si a dezbaterilor purtate, au fost 

aprobate cu un numar de 45 voturi “pentru”, direct exercitate si valabil 

exprimate, cu un numar de 16 voturi “impotriva” - CSU Galati, CS Sportul 

Studentesc Bucuresti,  FC ARGES PITESTI, Clubul Copiilor Cristuru 

Secuiesc, ACS Unirea Cristuru Secuiesc, CSU PITESTI, Aeroclubul 

Romaniei si Palatul Copiilor Pitesti - cu precizarea ca voturile exprimate 

impotriva s-au referit la activitatea desfasurata de Comisia de 

Aeromodelism. 

  

3.Doamna Secretar General Ioana DUMITRU a prezentat Raportul 

privind activitatea Biroului Federal pe anul 2022. 
Doamna Ioana DUMITRU a prezentat, pe scurt, activitatea curenta 

organizata de Federatie, in anul 2022 si pe fiecare Comisie in parte, si a 

tinut sa mentioneze sprijinul Ministerului Sportului pentru buna 

desfasurarea a activitatii si a parintilor sportivilor juniori, participanti la 

activitatea competitionala.  

Doamna Ioana DUMITRU a mai precizat ca au fost incheiate 

contracte de sponsorizare in suma de 191.622,00 lei, care au adus un 

important sprijin financiar pentru Federatie, alaturi de sursa de finantare 

asigurata de Ministerul Sportului, conform legii. 

In continuarea prezentarii, doamna Ioana DUMITRU a adus la 

cunostinta participantilor la sedinta rezultatele obtinute, atat la nivel 

national, cat si la nivel international, de sportivii legitimati la structurile 

sportive afiliate, cat si de cei din cadrul Loturilor Nationale; aceste 
informatii au fost prezentate, de altfel, si in materialele transmise odata 

cu Convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale din data de 25.02.2023, 

concluzia fiind aceea ca Federatia si-a indeplinit obiectivele de 

performanta asumate pentru anul 2022, conform legii. 

Domnul Corneliu MANGALEA, in acest context, reprezentantul CSU 

Galati, a solicitat sa fie comunicat Contractul de finantare pe anul 2022, 

iar raspunsul la aceasta solicitare a fost acela ca respectivul contract va fi 

pus la dispozitia celor interesati. 

Ca urmare a dezbaterilor si a supunerii acestuia la vot, Raportul 

privind activitatea Biroului Federal pe anul 2022 a fost aprobat cu un 

numar de 58 voturi “pentru”, direct exercitate si valabil exprimate, si cu 

un numar de 2 voturi “impotriva”, din partea CSU Galati. 
 



 

In motivarea votului, domnul Corneliu MANGALEA a sustinut ca 

Biroul Federal nu s-a intrunuit lunar, Biroul Federal, prin Secretarul 

General, nu s-a interesat de buna asigurare a activitatii, iar Federatia, 

raporteaza, in opinia sa, netemeinic, suma de 86.000,00 lei profit. 

 

4.Doamna contabil Maria Nicoleta PATULEA a prezentat Bilanțul 

contabil pe anul 2022 și propunerea de descarcare de gestiune a Biroului 

Federal.   

Ca urmare a dezbaterilor si a supunerii la vot, Bilanțul contabil pe 
anul 2022 și propunerea de descarcare de gestiune a Biroului Federal au 

fost aprobate cu un numar de 58 voturi “pentru”, direct exercitate si 

valabil exprimate, si cu un numar de 2 voturi “impotriva”, din partea CSU 

Galati – domnul Corneliu MANGALEA. 

 

5.Doamna contabil Maria Nicoleta PATULEA a prezentat, spre 

aprobarea participantilor la sedinta, Raportul Cenzorului pe anul 2022. 

Supus la vot, Raportul cenzorului pe anul 2022 a fost aprobat in 

unanimitate de voturi, valabil exprimate. 

 

6.Doamna Secretar General Ioana DUMITRU a prezentat: 

-Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, asa cum a 
fost acesta prevazut in cuprinsul Cererii de finantare adresata Ministerului 

Sportului. 

Domnul Corneliu MANGALEA, reprezentantul CSU Galati a adus 

obiectiuni cu privire la corectitudinea datelor cuprinse in Proiectul de 

Venituri si Cheltuieli, precum si cu privire la faptul ca sunt prezentate, in 

mod defalcat, doar tipurile de cheltuieli din bugetul Ministerului Sportului. 

De asemenea, a ridicat obiectiuni cu privire la bugetul trimestrial 

destinat platii salariilor, stabilit pentru intreg anul bugetar, neînțelegând 

diferența dintre cel destinat petru trim.I si urmatoarelor trimestre, 

obiecțiuni pe care doamna Secretar General le-a lămurit, explicând ca 

aceasta diferenta exista deoarece Contractul de finantare este semnat in 

luna februarie, asadar nu a existat fonduri de la bugetul de stat pentru 

salarii, in luna ianuarie. 
Ca urmare a supunerii acestuia la vot, Bugetul de Venituri si 

Cheltuieli pe anul 2023 a fost aprobat cu un numar de 58 voturi “pentru”, 

direct exercitate si valabil exprimate, si cu un numar de 2 voturi 

“impotriva”, din partea CSU Galati – domnul Corneliu MANGALEA. 

-Programul de activități al Federatiei Romane de Modelism pe anul 

2023. 

Domnul Corneliu MANGALEA a adus observatii cu privire la 

inoportunitatea stabilirii pentru data de 03-05.03.2023 ca etapa de 

pregatire a Lotului National, cu precizarea ca nimeni din Federatie nu a 

fost anuntat in termen util si statutar. 

Supus la vot, Programul de activități al Federatiei Romane de 

Modelism pe anul 2023 a fost aprobat in unanimitate de voturi, direct 
exercitate si valabil exprimate. 



 

-Calendarul Competițional Intern și Internațional pe anul 2023 - cu 

precizarea ca aceste materiale au fost aprobate anterior in comisiile de 

specialitate si in cadrul Biroului Federal. 

Domnul Vasile Petre POP a adus o informare suplimentara, in sensul 

modificarilor aduse Calendarului la Aeromodele. 

De asemenea, domnul Ariel Marius SAVULESCU a solicitat o 

modificare in Calendarul competitional – Cupa Cornel Cordos F2B, pentru 

luna noiembrie 2023. 

Ca urmare a dezbaterilor purtate si a supunerii acestuia la vot, 
Calendarul Competițional Intern și Internațional pe anul 2023 a fost 

aprobat, in unanimitate de voturi, direct exercitate si valabil exprimate. 

 

7.Referitor la Punctul 11 – aflat pe Ordinea zi a sedintei – 

prezentare si aprobarea cuantumului cotizațiilor, taxelor și a vizelor pentru 

anul 2023. 

Doamna Ioana DUMITRU a precizat ca aceastea au ramas la nivelul 

anului 2022. 

Ca urmare a dezbaterilor purtate si a supunerii acestuia la vot, 

cuantumului cotizațiilor, taxelor și a vizelor pentru anul 2023 a fost 

aprobat, in unanimitate de voturi, direct exercitate si valabil exprimate 

 
8.Cu privire la Punctul nr. 12 – aflat pe Ordinea de zi a sedintei - 

aprobare afilieri, dezafilieri și actualizarea numărului de membri. 

Doamna Secretar General Ioana DUMITRU a supus la vot afilierea 

definitiva a urmatoarelor structuri sportive, legal constituite si recunoscute 

oficial care, la data sedintei Adunarii Generale detineau statut de membru 

afiliat provizoriu, identificate dupa cum urmeaza: 

-CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA - persoana juridica, de 

drept public, institutie publica aflata in subordinea Municipiului Constanta, 

cu sediul in Municipiul Constanta, B-dul Tomis nr. 54, judetul Constanta, 

subiect de drepturi si obligatii fiscale identificat prin CIF 45513200, 

structura sportiva identificata in Registrul Sportiv organizat la Ministerul 

Sportului la Pozitia CT/A1/00007/28.02.2022, conform Certificatului de 

Identitate Sportiva nr. 000054/03.03.2022; 
-CLUBUL SPORTIV CFR SIMERIA, persoana juridica, de drept public, 

institutie publica aflata in subordinea Orasului Simeria, cu sediul in Orasul 

Simeria, str. Avram Iancu nr. 23, judetul Hunedoara, subiect de drepturi 

si obligatii fiscale identificat prin CIF 17718480, structura sportiva 

identificata in Registrul Sportiv organizat la Ministerul Sportului la Pozitia 

HD/A1/00408/2002, conform Certificatului de Identitate Sportiva nr. 

0060051/21.11.2011. 

De asemenea, participantii  la sedinta Adunarii Generale Ordinare au 

aprobat cererea de reafiliere la FEDERATIA ROMANA DE MODELISM a 

structurii sportive identificata ca fiind PALATUL COPIILOR DEVA; cererile 

au fost aprobate in unanimitate de voturi, valabil exprimate. 

Participantii la sedinta Adunarii Generale Ordinare au luat act de 
faptul ca persoanele juridice, sus-mentionate, detin calitatea de structuri 

sportive, legal constituite si recunoscute oficial, inregistrate in Registrul 



 

Sportiv organizat la Ministerul Sportului si, avand in vedere activitatea de 

modelism, asumata si desfasurata de catre acestea, precum si faptul ca 

solicitarile structurilor sportive, sus-mentionate, indeplinesc conditiile 

prevazute de Statutul Federatiei, au aprobat, in unanimitate, afilierea 

definitiva, respectiv reafilierea acestora la FEDERATIA ROMANA DE 

MODELISM. 

 Structurile sportive sus-mentionate au dobandit, astfel, calitatea de 

membrii afiliati definitiv la FEDERATIA ROMANA DE MODELISM, calitate in 

care aceste structuri sportive se bucura de drepturile prevazute in Statutul 
Federatiei, respectiv sunt tinute sa isi indeplineasca obligatiile ce le revin, 

potrivit dispozitiilor aceluiasi Statut si, dupa inregistrarea lor in Registrul 

Federatiilor (Registrul Special), organizat la Grefa Tribunalului Bucuresti, 

structurile sportive respective vor beneficia si de dreptul de vot in cadrul 

Adunarii Generale. 

De asemenea, doamna Secretar General Ioana DUMITRU a supus la 

vot dezafilierea urmatoarelor structuri sportive, legal constituite si 

recunoscute oficial, identificate dupa cum urmeaza: 

 -CLUBUL SPORTIV VOINTA BUZAU 

 -CLUBUL SPORTIV VOINTA TARGU MURES  

 -PALATUL COPIILOR CLUJ NAPOCA  

 -CLUBUL SPORTIV MARINA ACADEMIA NAVALA CONSTANTA 
 -PALATUL COPIILOR SATU MARE 

 -AEROMODEL CLUB HENRI COANDA PUCIOASA 

 -ASOCIATIA JUDETEANA DE MODELISM BUZAU 

 -CLUBUL SPORTIV FLACARA PARTA, demersul sus-mentionat fiind 

motivat de lipsa de activitate a acestora, precum si de faptul ca toate 

aceste structuri sportive nu si-au mai achitat obligatiile financiare fata de 

Federatie. 

 Astfel ca, prin raportare la art. 23. art. 25 si art. 59 alin. (1), lit. g) 

din Statutul Federatiei, si supusa la vot, dezafilierea acestor structuri 

sportive a fost aprobata cu unanimitate de voturi exprimate. 

 Incepand cu data de 25.02.2023 a incetat calitatea de membru 

afiliat pentru structurile sportive sus-mentionate.   

 Ca urmare a adoptarii acestei Hotarari, participantii la sedinta au 
stabilit faptul ca, la data de 25.02.2023, componenta nominala actualizata 

a Adunarii Generale a FEDERATIEI ROMANE DE MODELISM cuprinde un 

numar de 51 structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, 

dupa cum urmeaza: 

1. PALATUL COPIILOR ȘI ELEVILOR PITEȘTI, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare AG/A1/00076/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0001705 eliberat la data de 

21/12/2001, având sediul  în orașul Pitești, strada Trivale, numărul 

80, județul Argeș și Codul Unic de Inregistrare: 35669289; 

2. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR PITEȘTI, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare AG/A1/00217/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 00147 eliberat la data de 



 

22/11/2001, avand sediul in orașul Pitești, strada Gheorghe Doja, 

numărul 41, județul Argeș și Codul Unic de Inregistrare: 5897633; 

3. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ARAD, , înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare AR/A1/00002/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000003 eliberat la data de 

23/10/2001, având sediul  în orașul Arad, strada Lucian Blaga, 

numărul 20, județul Arad și Codul Unic de Inregistrare: 8870071; 

4. CLUBUL „SPORTUL STUDENȚESC” BUCUREȘTI, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare B/A1/00112/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000166 eliberat la data de 

20/11/2001, având sediul  în orașul București, strada Mihail Moxa, 

numărul 5, sector 1, județul București și Codul Unic de Inregistrare: 

4433856; 

5. CLUBUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE BUCUREȘTI, 

înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

B/A1/00042/2001, cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000043 

eliberat la data de 23/10/2001, având sediul  în orașul București, 

Aleea Mateloților, numărul 1, sector 1, județul București și Codul 

Unic de Inregistrare: 4266642; 

6. AEROCLUBUL ROMÂNIEI, înregistrat în Registrul Sportiv cu 

numărul de identificare B/A1/00274/2001, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0001082 eliberat la data de 29/11/2001, 

având sediul  în orașul București, bulevardul Lascăr Catargiu, 

numărul 54, sector 1, județul București și Codul Unic de 

Inregistrare: 4266944; 

7. PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR BUCUREȘTI, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare B/A1/00075/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000227 eliberat la data de 

22/11/2001, având sediul  în orașul București, bulevardul 

Tineretului, numărul 8-10, sector 4, județul București și Codul Unic 

de Inregistrare: 4221268; 

8. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV „AEROPOWER” BUCUREȘTI, 

înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

B/A2/00171/2006, cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0020566 

eliberat la data de 24/07/2006, având sediul  în orașul București, 

strada Calomfirescu, numărul 6, parter, camera 4, sector 3, județul 

București și Codul Unic de Inregistrare: 18851476; 

9. ASOCIAȚIA „CLUBUL SPORTIV RHC”, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare B/A2/00125/2003, cu Certificatul 

de Identitate Sportivă nr. 00009306 eliberat la data de 08/04/2003, 

având sediul  în orașul București, intrarea Grigore Alexandrescu, 

numărul 10, sector 1, județul București și Codul Unic de 

Inregistrare: 15333305; 



 

10. CLUB SPORTIV MOTOSPORT RACING TEAM, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare B/A2/00268/2010, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0055316 eliberat la data de 

02/11/2010, având sediul  în orașul București, aleea Primăverii, 

numarul 2, bloc M29F, scara B, etaj 8, apartament 69, sector 3, 

judetul Bucuresti și Codul Unic de Inregistrare: 7296069; 

11. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV RC SAILS BUCUREȘTI, 

înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

B/A2/00097/2017, cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0076598 

eliberat la data de 31/03/2017, având sediul  în orașul București, 

strada Birlogeni, numărul 91, parter, sector 1, județul București și 

Codul Unic de Inregistrare: 35909110; 

12. SPORT CLUB BACĂU, înregistrat în Registrul Sportiv cu 

numărul de identificare BC/A1/00005/2001, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0000006 eliberat la data de 23/10/2001, 

având sediul  în orașul Bacău, strada Pictor Theodor Aman, numărul 

94, județul Bacău și Codul Unic de Inregistrare: 4278566; 

13. CLUBUL SPORTIV „AEROSTAR” BACĂU, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare BC/A2/00239/2002, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0002071 eliberat la data de 

28/02/2002, având sediul  în orașul Bacău, strada Condorilor, 

numărul 9, județul Bacău și Codul Unic de Inregistrare: 14559372; 

14. CLUBUL SPORTIV METALUL SALONTA, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare BH/A2/00355/2003, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0015152 eliberat la data de 

11/12/2003, având sediul  în orașul Salonta, strada Republicii, 

numărul 92, județul Bihor și Codul Unic de Inregistrare: 6463330; 

15. CLUBUL SPORTIV ATLANTIS, înregistrat în Registrul Sportiv 

cu numărul de identificare BV/A2/00327/2003, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0015120 eliberat la data de 13/11/2003, 

având sediul  în orașul Brașov, strada Castelului, numărul 3, județul 

Brașov și Codul Unic de Inregistrare: 13679680; 

16. CLUBUL SPORTIV „CHIMIA” BUZĂU, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare BZ/A2/00082/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000284 eliberat la data de 

26/11/2001, având sediul  în orașul Buzău, strada Transilvaniei, 

numărul 132, județul Buzău și Codul Unic de Inregistrare: 

11737416; 

17. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZĂU, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare BZ/A1/00011/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000012 eliberat la data de 

23/10/200, având sediul  în orașul Buzău, bulevardul Mareșal Al. 

Avramescu, numărul 10, județul Buzău și Codul Unic de 

Inregistrare: 3724377; 



 

18. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AUTO-NAVO RC CÂMPINA, 

înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

PH/A2/00322/2018, cu Certificatul de Identitate Sportivă 0001808 

eliberat la data de 18/01/2002, având sediul  în orașul Câmpina, 

strada Mihail Kogălniceanu, numărul 21, județul Prahova și Codul 

Unic de Inregistrare: 39088599; 

19. PALATUL COPIILOR BUZĂU, înregistrat în Registrul Sportiv 

cu numărul de identificare BZ/A1/00017/2002, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0000543 eliberat la data de 10/04/2002, 

având sediul  în orașul Buzău, strada Transilvaniei, numărul 1, 

județul Buzău și Codul Unic de Inregistrare: 13192455; 

20. SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare BZ/A1/00023/2017, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0076750 eliberat la data de 

24/08/2017, având sediul  în orașul Buzău, bulevardul Alexandru 

Avramescu, numărul 5, județul Buzău și Codul Unic de Inregistrare: 

38078481; 

21. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR „POLITEHNICA” CLUJ 

NAPOCA, înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

CJ/A2/00191/2002, cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 

0001965 eliberat la data de 21/02/2002, având sediul  în orașul Cluj 

Napoca, strada Dorobanților, numărul 71-73, județul Cluj și Codul 

Unic de Inregistrare: 14098295 

22. CLUBUL SPORTIV „GLORIA” DEJ, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare CJ/A2/00078/2002, cu Certificatul 

de Identitate Sportivă nr. 0001818 eliberat la data de 22/01/2002, 

având sediul  în orașul Dej, strada Alecu Russo, numărul 7, județul 

Cluj și Codul Unic de Inregistrare: 14163865 

23. CLUBUL SPORTIV „FARUL” CONSTANȚA, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare CT/A1/00014/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000015 eliberat la data de 

23/10/2001, având sediul  în orașul Constanța, strada Decebal, 

numărul 22, județul Constanța și Codul Unic de Inregistrare: 

2744597 

24. C.S.S. PALATUL COPIILOR CONSTANȚA, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare CT/A100065/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0001244 eliberat la data de 

13/12/2001, având sediul  în orașul Constanța, strada Soveja, 

numărul 17, județul Constanța și Codul Unic de Inregistrare: 

4301480; 

25. CLUBUL COPIILOR PUCIOASA, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare DB/A1/00031/2002, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000610 eliberat la data de 

22/04/2002, având sediul  în orașul Pucioasa, strada C. Olănescu, 



 

numărul 19, județul Dâmbovița și Codul Unic de Inregistrare: 

33434570; 

26. CLUB SPORTIV AVI, înregistrat în Registrul Sportiv cu 

numărul de identificare DJ/A2/00679/2002, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0000888 eliberat la data de 25/07/2002, 

având sediul  în orașul Craiova, strada Râului, numărul 393, județul 

Dolj și Codul Unic de Inregistrare: 6613616; 

27. CLUBUL SPORTIV „UNIVERSITATEA” GALAȚI, înregistrat 

în Registrul Sportiv cu numărul de identificare GL/A1/00061/2001, 

cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000110 eliberat la data de 

19/11/2001, având sediul  în orașul Galați, strada Domnească, 

numărul 102, județul Galați și Codul Unic de Inregistrare: 7892292; 

28. CLUBUL SPORTIV „ARMATA-AURUL” BRAD, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare HD/A2/00238/2002, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0002062 eliberat la data de 

27/02/2002, având sediul  în orașul Brad, strada Independenței, 

numărul 3, județul Hunedoara și Codul Unic de Inregistrare: 

4372708; 

29. PALATUL COPIILOR DEVA, înregistrat în Registrul Sportiv cu 

numărul de identificare HD/A1/00041/2002, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0000978 eliberat la data de 12/09/2002, 

având sediul  în orașul Deva, strada Mihai Eminescu, numărul 17, 

județul Hunedoara și Codul Unic de Inregistrare: 12941499; 

30. CLUBUL COPIILOR CRISTURUL SECUIESC, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare HR/A1/00033/2002, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000621 eliberat la data de 

29/04/2002, având sediul  în orașul Cristuru-Secuiesc, strada 

Libertații, numărul 62, județul Harghita și Codul Unic de 

Inregistrare: 4245399; 

31. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MODEL EAST, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare IS/A2/00184/2014, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0075662 eliberat la data de 

15/07/2014, având sediul  în orașul Iași, strada Marginei, numărul 

27, județul Iași și Codul Unic de Inregistrare: 27342862; 

32. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FX RACING MS, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare MS/A2/00123/2011, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0059733 eliberat la data de 

08/06/2011, având sediul  în orașul Târgul Mureș, strada Remetea, 

numărul 136, județul Mureș și Codul Unic de Inregistrare: 

26758379; 

33. PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare PH/A1/00018/2002, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000542 eliberat la data de 

10/04/2002, având sediul  în orașul Ploiești, bulevardul 



 

Independenței, numărul 21, județul Prahova și Codul Unic de 

Inregistrare: 2845702 

34. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR PLOIEȘTI, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare PH/A1/00064/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000223 eliberat la data de 

22/11/2001, având sediul  în orașul Ploiești, bulevardul București, 

numărul 39, județul Prahova și Codul Unic de Inregistrare: 

3197056; 

35. CLUBUL COPIILOR CAREI, înregistrat în Registrul Sportiv cu 

numărul de identificare SM/A1/00021/2002, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0000538 eliberat la data de 10/04/2002, 

având sediul  în orașul Carei, strada 1 Decembrie 1918, numărul 3, 

județul Satu Mare și Codul Unic de Inregistrare: 12599168; 

36. CLUBUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE SUCEAVA, 

înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

SV/A1/00032/2001, cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 

0000033 eliberat la data de 23/10/2001, având sediul  în orașul 

Suceava, strada Avram Iancu, numărul 1, județul Suceava și Codul 

Unic de Inregistrare: 4244555; 

37. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TIMIȘOARA, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare TM/A1/00034/2001, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000035 eliberat la data de 

23/10/2001, având sediul  în orașul Timișoara, strada F.C. Ripensia, 

numărul 29, județul Timiș și Codul Unic de Inregistrare: 5776763; 

38. PALATUL COPIILOR TIMIȘOARA, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare TM/A1/00019/2002, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0000540 eliberat la data de 

10/04/2002, având sediul  în orașul Timișoara, bulevardul 

Revoluției, numărul 20, județul Timiș și Codul Unic de Inregistrare: 

4250808; 

39. PALATUL COPIILOR VASLUI, înregistrat în Registrul Sportiv 

cu numărul de identificare VS/A1/00023/2002, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0000559 eliberat la data de 11/04/2002, 

având sediul  în orașul Vaslui, strada Stefan cel Mare, numărul 62, 

județul Vaslui și Codul Unic de Inregistrare: 3337559 

40. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV NAUTICUS MODELS 

GALAȚI, înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

GL/A2/00072/2018, cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 

0077028 eliberat la data de 07/03/2018, având sediul  în orașul 

Galați, strada Dogariei, numărul 143, județul Galați și Codul Unic de 

Inregistrare: 38949569; 

41. PALATUL COPIILOR BRASOV, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare BV/A1/00004/2002, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0001808 eliberat la data de 



 

18/01/2002, având sediul  în Beașov, strada Saturn, numărul 23, 

județul Brațov și Codul Unic de Inregistrare: 4646862; 

42. PALATUL COPIILOR IASI, înregistrat în Registrul Sportiv cu 

numărul de identificare IS/A2/00156/2005, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0015761 eliberat la data de 09/06/2005, 

având sediul  în Iași, bulevardul Carol I, numărul 2, județul Iași și 

Codul Unic de Inregistrare: 30261644; 

43. SPORT CLUB MUNICIPAL PITEȘTI, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare AG/A1/00023/2010, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0055368 eliberat la data de 

08/12/2010, având sediul  în orașul Pitești, bulevardul 

Petrochimiștilor, numărul 127, județul Argeș și Codul Unic de 

Inregistrare: 27775114; 

44. CLUBUL SPORTIV SOCODOR, înregistrat în Registrul Sportiv 

cu numărul de identificare AR/A1/00035/2019, cu Certificatul de 

Identitate Sportivă nr. 0081151 eliberat la data de 29/11/2019, 

având sediul  în comuna Socodor, strada Principală, numărul 337, 

județul Arad și Codul Unic de Inregistrare: 38806690; 

45. CLUBUL SPORTIV „UNIVERSITAR” TÂRGU MUREȘ,  

înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

MS/A1/00114/2001, cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 

0000113 eliberat la data de 19/11/2001, vând sediul  în orașul 

Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu, numărul 38, județul 

Mureș și Codul Unic de Inregistrare:  4322297; 

46. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-

MANIA, înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

SM/A2/00231/2014, cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 

0075717 eliberat la data de 10/09/2014, având sediul  în orașul 

Satu Mare, bulevardul Independenței, bloc UH27, apartament 3, 

județul Satu Mare și Codul Unic de Inregistrare: 28454007; 

47. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV UNIREA CRISTURU 

SECUIESC, înregistrat în Registrul Sportiv cu numărul de 

identificare HR/A2/00052/2021, cu Certificatul de Identitate 

Sportivă nr. 0081597 eliberat la data de 16/02/2021, având sediul  

în orașul Cristuru Secuiesc, strada Stadionului, numărul 2, județul 

Harghita și Codul Unic de Inregistrare: 13402581; 

48. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ACADEMIA RC, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare IF/A2/00240/2021, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0081870 eliberat la data de 

07/07/2021, având sediul  în orașul Popești Leordeni, strada 

Amurgului, numărul 31E Bis, bloc 3, mansardă, apartament 10, 

județul Ilfov și Codul Unic de Inregistrare: 44026428; 

49. ASOCIAȚIA CLUBUL DE MODELISM SUCEAVA, înregistrat 

în Registrul Sportiv cu numărul de identificare SV/A2/00473/2021, 



 

cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0082130 eliberat la data de 

14/12/2021, având sediul  în orașul Suceava, strada Măgurei, 

numărul 11, bloc F7, scara C, etaj 2, apartament 11, județul 

Suceava și Codul Unic de Inregistrare: 45305528; 

 

50. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA, înregistrat în 

Registrul Sportiv cu numărul de identificare 

CT/A1/00007/28.02.2022, , cu Certificatul de Identitate Sportivă nr. 

0000054 eliberat la data de 03/03/2022, având sediul  în orașul 

Constanța, bulevardul Tomis, numărul 54, județul Constanța și 

Codul Unic de Inregistrare: 45513200; 

51. CLUBUL SPORTIV „C.F.R.” SIMERIA, înregistrat în Registrul 

Sportiv cu numărul de identificare HD/A1/00408/2002, cu 

Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0060051 eliberat la data de 

21/11/2011, având sediul  în orașul Simeria, strada Avram Iancu, 

numărul 23, județul Hunedoara și Codul Unic de Inregistrare: 

17718480. 

In contextul celor aprobate mai sus, doamna Secretar General Ioana 

DUMITRU a procedat la informarea participantilor la sedinta cu privire la 

faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 35 alin. (2) si (3) din Ordonanta 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu 

modificari si completari ulterioare - Federatiile dobandesc personalitate 

juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta 

Ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica 
in mod corespunzator. 

De asemenea, doamna Secretar General Ioana DUMITRU a procedat 

la informarea participantilor la sedinta cu privire la faptul ca, la data de 

02.12.2020, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

1166, Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000.   

Iar potrivit dispozitiilor imperative ale Legii nr. 276/2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociații și fundații - Punctul nr. 22 din acest act normativ - modificarea 

Statutului Asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei în a cărei 

circumscripție își are sediul Asociatia; cererea de înscriere a modificării va 

fi însoțită de Hotararea Adunarii Generale. 
Mai mult, a mai aratat doamna Secretar General, faptul ca, la 

Punctul nr. 3 din Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, in ceea ce priveste Cererea de inscriere a modificarilor, aceasta 

va fi insotita doar de Statutul Asociației, într-o singură copie certificată 

pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicita. 

In baza acestei informari, astfel prezentata, participantii la sedinta 

au stabilit faptul ca, la data organizarii si desfasurarii sedintei Adunarii 

Generale Ordinare isi fac aplicabilitatea dispozitiile Ordonantei Guvernului 
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nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, in forma modificata prin 

Legea nr. 276/2020, act normativ potrivit caruia nu mai exista notiunea 

de Act constitutiv, ci numai de Statut al Federatiei. 

 

Drept pentru care, membrii afiliati, participanti la sedinta, au stabilit 

faptul ca, incepand cu data de 25.02.2023, data organizarii si desfasurarii 

sedintei Adunarii Generale Ordinare, persoana juridica identificata sub 

denumirea de FEDERATIA ROMANA DE MODELISM se va certifica legal 

numai prin Statut, astfel cum este acesta inregistrat in Registrul 
Federatiilor (Registrul Special), organizat la Grefa Tribunalului Bucuresti, 

cu modificarile si completarile ulterioare, cu precizarea ca acest document 

va cuprinde si mentiunile din Actul constitutiv, referitoare la componenta 

organelor de conducere si control ale acestei Federatii Sportive Nationale, 

asa cum sunt acestea, de asemenea, inregistrate in Registrul Special sus-

mentionat, precum si mentiunile referitoare la componenta nominala 

actualizata a Adunarii Generale, aprobata la data de 25.02.2023 si care 

stabilesc cadrul juridic necesar dezvoltarii activitatii desfasurata de 

Federatie.  

Se aproba in unanimitate de voturi, valabil exprimate. 

9.Referitor la Punctul nr. 13 – aflat pe Ordinea de Zi - prezentarea și 
validarea modificărilor Regulamentului activității competiționale a 

FEDERATIEI ROMANE DE MODELISM. 

Domnul Corneliu MANGALEA a adus observatii cu privire la 

propunerea referitoare la schimbarea de catre Secretarul General al 

sportivilor din cadrul Lotului National, cu precizarea ca acest demers nu 

apare ca fiind legal si statutar. 

Ca urmare a dezbaterilor purtate, precum si ca urmare a votului, 

direct exercitat si valabil exprimat, participantii la sedinta au aprobat 

modificarile aduse Regulamentului activității competiționale a FEDERATIEI 

ROMANE DE MODELISM: 

-Cu un numar de 42 voturi “pentru, direct exercitate si valabil 

exprimate, cu un numar de 11 voturi “impotriva”, respectiv 7 abtineri, 
forma finala a fost aprobata modificarea prevazuta la Capitolul 4, punctul 

3, litera a) alineatul 3, paragraful 2: ”La clasele de concurs la care, 

conform Regulamentului international, echipa poate fi formată din 4 

membri (în componența echipei intrând și o femeie), pentru realizarea 

clasamentului pe echipe vor fi luate în considerare doar primele trei 

rezultate, cel mai slab nefiind luat în calcul”. 

-Cu un numar de 42 voturi “pentru, direct exercitate si valabil 

exprimate, cu un numar de 11 voturi “impotriva”, respectiv 7 abtineri, a 

fost aprobata modificarea prevazuta la Capitolul 7, punctul 3, alineatul 1, 

paragraful 2: paragraful ”In cazul în care campionatul s-a desfășurat în 

mai multe etape, vor fi alese cele mai bune performanțe sportive 

înregistrate, în oricare dintre etapele acestuia (excepție F3P, F5J, F1A, F1E 

la care se iau în considerare cele mai bune performanțe din campionatele 
naționale din ultimii 2 ani)” se inlocuieste cu urmatorul text:  



 

” Excepție fac clasele a căror cadență a competițiilor internaționale 

de categoria I, este de doi ani (nu se desfășoară în fiecare an campionat 

mondial sau european). In aceste cazuri, vor fi alese cele mai bune 

performanțe sportive înregistrate în ultimii doi ani. În caz de egalitate vor 

avea prioritate rezultatele obținute în cel de-al doilea an”. 

 

-Cu un numar de 45 voturi “pentru, direct exercitate si valabil 

exprimate, cu un numar de 13 voturi “impotriva”, respectiv 2 abtineri, a 

fost aprobata introducerea textului urmator, in continuarea celui mai sus 
mentionat :  

 ”In cazul în care campionatul s-a desfășurat în mai multe etape, 

cea la care sportivul a obținut cel mai slab rezultat, va fi eliminată și se 

vor lua în calcul rezultatele la celelalte etape (minim două).  

 

Eșalonarea sportivilor se va face pe baza punctelor de penalizare. 

Astfel, se vor acorda concurenților un număr de puncte penalizare egal cu 

locul ocupat în fiecare dintre etapele care contează pentru selecție și se 

face suma acestor puncte: pentru locul I se acorda 1 punct penalizare, 

pentru locul II-2 puncte...pentru locul n se acordă n puncte penalizare. 

Concurentului care nu a participat la o etapă, i se acordă, din oficiu, 

nmax+1 puncte penalizare (unde nmax este numărul maxim de participanți 
la etapele la care acesta nu a participat. Exemplu: dacă la una dintre 

etapele la care nu a participat sportivul au fost prezenți 10 concurenți și la 

cealaltă-20 de concurenti, atunci sportivul care nu a participat la o etapă, 

va primi 21 puncte penalizare).  

 

Primii 3 sau 4 concurenți (dacă în echipă este inclusă și o femeie sau 

un junior, după caz), cu cele mai puține puncte penalizare însumate, vor fi 

titularii lotului, iar următorii 2 concurenți vor fi rezerve.  

 

In caz de egalitate între 2 concurenți, aceștia vor fi 

eșalonați ținându-se cont de punctele penalizare de la etapa care nu intră 

în calcul. In cazul în care egalitatea persistă, sportivul care a obținut cea 

mai înaltă performanță, îl va surclasa pe cel de-al doilea (Exemplu: un 
concurent are 1+5 puncte penalizare și celălalt are 4+2 puncte penalizare; 

cel care are 1+5 puncte penalizare îl va surclasa pe celălalt). Dacă și 

atunci persistă egalitatea celor 2 sportivi, sportivul care a surclasat cei mai 

mulți sportivi în etapele la care a participat, este câștigător. (Exemplu: un 

sportiv are cele mai bune rezultate la o etapă în care a surclasat 10 de 

participanți și la altă etapă, 20 participanti, iar al doilea sportiv are cele 

mai bune rezultate la o etapă unde a surclasat 20 de participanți și la altă 

etapă- 30 participanți. Al doilea sportiv îl surclasează pe primul. Dacă, în 

continuare, sportivii sunt la egalitate, aceștia vor susține probă de baraj”.  

 

10.Cu privire la Punctul 14 – aflat pe Ordinea de Zi a sedintei din 

data de 25.02.2023 – precizarile privind operarea zborurilor cu Aeronave 
fără pilot la Bord. 



 

La sedinta Adunarii Generale au fost invitati si au participat domnul 

Remus DOGARU, respectiv domnul Nicolae BADEU, reprezentantii 

Autoritatii Aeronautice Civile Romane, care au facut precizarile cu privire 

la operarea zborurilor cu Aeronave fără pilot la Bord. 

Cu aceasta ocazie, reprezentantii Autoritatii Aeronautice Civile 

Romane au procedat la informarea cu privire la aspectele tehnice necesare 

operarii aeronavelor respective, iar participantii la sedinta Adunarii 

Generale au pus intrebari acestora, in vederea implementarii in activitatea 

curenta si competitionala. 
  

 Participantii la sedinta Adunarii Generale Ordinare au imputernicit, in 

unanimitate, pe doamna Ioana DUMITRU, cetatean roman, identificata 

prin CNP 2610517134015, care detine calitatea de Secretar General, sa 

redacteze si sa semneze, la o data ulterioara, Hotararea Adunarii Generale 

Ordinare, adoptata in sedinta organizata si desfasurata la data de 

25.02.2023, respectiv Actul aditional la actele constitutive ale FEDERATIEI 

ROMANE DE MODELISM, intocmit in baza Hotararii Adunarii Generale 

Ordinare, adoptata in sedinta organizata si desfasurata la data de 

25.02.2023, care va cuprinde forma actualizata a Statutului acestei 

Federatii Sportive Nationale, precum si sa reprezinte FEDERATIA ROMANA 

DE MODELISM in fata Notarului Public, in vederea autentificarii Hotararii 
adoptata de Adunarea Generala Ordinara in sedinta organizata si 

desfasurata la data de 25.02.2023 si a Actului aditional la actele 

constitutive ale FEDERATIEI ROMANE DE MODELISM, intocmit in baza 

Hotararii Adunarii Generale Ordinare, adoptata in sedinta din data de 

25.02.2023 si care va cuprinde forma actualizata a Statutului acestei 

Federatii Sportive Nationale. 

 De asemenea, participantii la sedinta Adunarii Generale Ordinare au 

imputernicit pe domnul Bogdan FILCEA, cetatean roman, identificat prin 

CNP 1740409290070, sa reprezinte FEDERATIA ROMANA DE MODELISM la 

MINISTERUL SPORTULUI, in vederea efectuarii demersurilor, necesare si 

obligatorii, referitoare la avizul prealabil, prevazut de dispozitiile Legii 

educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu privire la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a 
FEDERATIEI ROMANE DE MODELISM, adoptata in sedinta organizata si 

desfasurata la data de 25.02.2023, precum si cu privire la Actul aditional 

la actele constitutive ale FEDERATIEI ROMANE DE MODELISM, intocmit in 

baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare, adoptata in sedinta organizata 

si desfasurata la data de 25.02.2023, care va cuprinde forma actualizata a 

Statutului acestei Federatii Sportive Nationale, respectiv la Tribunalul 

Bucuresti, in vederea efectuarii demersurilor necesare si obligatorii, 

prevazute de lege, referitoare la inregistrarea in Registrul Federatiilor 

(Registrul Special), organizat la Grefa acestei instante, a Hotararii Adunarii 

Generale Ordinare, adoptata in sedinta din data de 25.02.2023, precum si 

a Actului aditional la actele constitutive ale FEDERATIEI ROMANE DE 

MODELISM, intocmit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare, 
adoptata in sedinta organizata si desfasurata la data de 25.02.2023, si 



 

care va cuprinde forma actualizata a Statutului acestei Federatii Sportive 

Nationale. 

  

 

 In indeplinirea mandatului, astfel acordat, domnul Bogdan FILCEA, 

cu datele de identificare sus-mentionate, va intocmi orice fel de cereri, 

semnatura acestuia fiind, pe deplin, opozabila participantilor la sedinta 

Adunarii Generale Ordinare, organizata si desfasurata la data de 

25.02.2023. 
 Ca urmare a exprimarii valabile a votului si a hotararilor adoptate, 

sedinta Adunarii Generale Ordinare a FEDERATIEI ROMANE DE 

MODELISM, organizata si desfasurata la data de 25.02.2023, a fost 

declarata inchisa. 
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