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IN ATENTIA: Cluburile afiliate Federatiei Romane de Squash 

  Orice persoana interesata 

DIN PARTEA:   Federatia Romana de Squash 

   Punct de lucru: Romania, Bucuresti Sector 3, Str. Balta Albina nr. 7 

   Secretariatul General 

   Contact: Cristian Stroe 

+40 724 303 749 

   office@frsquash.ro, cristian.stroe@frsquash.ro   

   www.frsquash.ro   

 

Stimati domni, 

 

Prin prezenta corespondenta dorim sa va adresam invitatia de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a 

Federatiei Romane de Squash, eveniment care va avea loc in datele de 05-06 Noiembrie 2016, la urmatoarea adresa: 

 

Judetul Covasna, 

Bicfalau nr. 255, 

Pensiunea Teglas 

GPS:  N 45° 45    48.22, E 22° 52    20.27 

Contact: +40 740 006 500, robert@teglaspanzio.ro, tibor@teglaspanzio.ro 

 

Va rog sa gasiti mai jos ordinea de zi: 

1. Presedintele FRS. 

a. Constatare cvorum; 

b. Desemnare persoane care redacteaza minuta intalnirii; 

c. Alocutiune. 

2. Raportul de activitate al Secretariatului General pentru perioada scursa de la ultima Adunare Generala. 

3. Raportul de activitate al Comisiei de Competitii pentru ultimele 12 luni. 

4. Raportul de activitate al Comisiei de Disciplina pentru ultimele 12 luni. 

5. Ratificare decizii ale Biroului Federal cu privire la premierile acordate in urma organizarii Campionatului 

European pe Echipe. 

6. Aprobarea drepturilor de reprezentare ale celor doi secretari asistenti. 

7. Formalizarea aprobarii prin care deciziile Comisiei de Disciplina sunt aplicabile fara avizari suplimentare pe 

cale ierarhica si recunoasterea amenzilor ca venituri in contabilitate. 
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8. Aprobare noul Regulament de Organizare si Functionare al Federatiei Romane de Squash (in conformitate cu 

documentul atasat). 

9. Organizarea unui cantonament profesionist care sa contribuie la dezvoltarea squash-ului in V si NV tarii. 

10. Alte subiecte. 

In cazul in care doriti sa propuneti alte subiecte, va rugam sa o faceti cu cel putin 20 de zile inainte de intalnire, in 

conformitate cu prevederile Statutului aflat in vigoare. 

Reprezentantii cluburilor sunt rugati sa prezinte imputernicirea si documentul de identitate anterior inceperii 

Adunarii Generale (pentru usurinta, atasam un model de imputernicire). 

Costurile de cazare si masa se ridica la cuantumul de (minimum) 100 de lei pe noapte de persoana. Sumele vor fi 

achitate de participant la receptia Pensiunii Teglas. Toate sumele vor fi donate pentru sustinerea proiectelor de 

squash pentru juniori, participantii putand achita orice suma mai mare decat pragul minim comunicat. Costurile cu 

transportul vor fi suportate de participant. 

Va rugam sa ne confirmati participarea si numarul de locuri solicitat pana la data de 08 Septembrie 2016, ora 20:00. 

Avand in vedere faptul ca locurile sunt limitate la 32, prioritate la cazare vor avea in ordine reprezentantii Cluburilor 

afiliate, membrii Biroului Federal si membrii Comitetului Executiv. 

Asteptam cu interes intrebarile, confirmarile dumneavoastra, 

Secretariatul General 

Cristian Stroe 

 


