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PROCES VERBAL nr.1 

al Adunării generale a Federației de Turism Sportiv  

din Republica Moldova din 17 ianuarie 2015 

mun. Chişinău, SOTT,  

str. Gr. Ureche, 56 

Au fost prezenți: 

1. SOTT Chişinău 

2. SOTT Ungheni 

3. SOTT Bălți 

4. SOTT Dubăsari  

5. CS „Travers” 

6. CS „Galata” 

7. LT „Ștefan cel Mare”, Bravicea, Călărași 

8. CS „Zubr”  

9. Mogîldea Vladimir 

  

 

Aspecte organizatorice: 

a) La adunare au participat 22 de delegați cu drept de vot, cvorumul este respectat și ședinţa este 

deliberativă. 

b) Datorită faptului că nu toți membrii prezidiumului sunt membri ai organizațiilor și cluburilor sportive 

membri s-a votat particiaparea acestora în procesul de votare a adunării. 

c) Pentru desfășurarea adunării a fost propus un prezidiu de lucru în componența: 

Preşedintele adunării: Golovei Lilia 

Secretarul adunării: Ciocoi Svetlana 

Membru: Goian Vasile 

Rezultatele votării: Pro – unanim 
 

d) A fost propusă spre aprobare următoarea Ordine de zi a adunării generale: 

1.Raportul anual al activității Prezidiumului în anul 2014 

2.Raportul anual al Comisiei de Cenzori în anul 2014 

3. Aprobarea Regulamentului Financiar pentru anul 2015 

4.Diverse 

S-a votat: PRO – unanim 
 

Lucrările Adunării generale: 

1. Raportul anual al activității prezidiumului în anul 2014 (Raportor: Golovei L.) 

D-na Golovei a prezentat succint rezultatele activității FTS RM în anul 2014 (raportul se anexează). 

A propus: 

de a aprecia activitatea Prezidiumului FTS RM cu calificativul – bine. 

Toate organizațiile și cluburile membre să prezinte: 

- La începutul fiecărui an planul de lucru 

- Rezultatele fiecărei competiții cu indicarea numărului de echipe și participanți, a câștigătorilor 

- Raparte anuale de activitate. 

Semnarea acordurilor de colaborare cu CRCCT „Artico”, Sporter, Federația pentru Pace Universală din RM, 

FSȘRM. 

Nominalizarea anuală a celor mai buni sportivi, antrenori, echipe 
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Dl Goian V. a prezentat rezultatele activității Biroului Central al Prezidiumului FTS RM. A menționat 

aportul adus de președintele federației d. Nagacevschi V. în perfectarea documentației federației conform 

cerințelor actuale. 

Dl Mogîldea V. a prezentat rezultatele activității comisiei responsabile de turismul nautic. A propus 

implicarea tineretului în organizarea și desfășurarea competițiilor și atragerea sponsorilor. 

D-na Konstandachi N. (CT „Zubr”) a vorbit despre problemele pe care le întâlnește clubul în atribuirea 

categoriilor sportive. 

D-na Goian V. a menționa că regulamentul a fost adoptat la nivel de Prezidium și înaintat MST RM.  

D-nul Nița Ș. a prezentat carnetul de clasificare a turistului, elaborat de SOTT Bălți și a menționat 

necesitatea elaborării unei forme comune, în care să fie specificate participările la competiții, seminare și alte 

mențiuni. 

 

S-au votat următoarele propuneri: 

1. De a aprecia activitatea Prezidiumului FTS RM cu calificativul – bine. 

2. De a prezenta: 

- La începutul fiecărui an planul de lucru (planul pentru anul 2015 de prezentat până la 31.01.2015); 

- Rezultatele fiecărei competiții cu indicarea numărului de echipe și participanți, a câștigătorilor (după 

fiecare activitate în decurs de 2 săptămâni); 

- Raparte anuale de activitate (până la 30 decembrie în fiecare an). 

Responsabili: conducătorii organizațiilor. 

3. De a semna acorduri de colaborare cu CRCCT „Artico”, Sporter, Federația pentru Pace Universală din 

RM, FSȘRM. Responsabil: Biroul Central al FTS RM 

4. De a organiza anual nominalizarea celor mai buni sportivi, antrenori, echipe. Responsabil: Golovei L. 

5. De a elabora Carnetul de clasificare a turistului. Responsabil: Golovei L. 

6. De a elabora registrul unic al sportivilor și arbitrilor. Responsabil: Golovei A. 

 

s-a votat PRO - unanim 
 

2. Raportul anual al Comisiei de cenzori (Raportor: Ciocoi S.) 

D. Ciocoi a prezentat raportul comisiei de cenzori. (Raportul se anexează). 
 

3. Aprobarea Regulamentului Financiar pentru anul 2015 

D-na Golovei L. a prezentat Regulamentul Financiar pentru anul 2015 și a propus adoptarea lui. 

D-nul Godovaniuc V. (LT „Ștefan cel Mare” a propus majorarea taxelor de participare în baza nivelului 

competițiilor. de asemenea, a propus să fie respectată diferențierea taxelor pentru membrii și nemembrii 

federației. 
 

s-a votat: PRO - unanim 
 

4. Diverse  

a) D-nul Untilă V. ( CS „Galata”) a adus la cunoștință Regulamentul Cupei de Iarnă a FTS la turism 

pedestru și condițiile desfășurării. Au fost repartizate copii ale regulamentului (variantele rusă și română) 

participanților. 

b) D-nul Golovei L a relatat despre modalitatea desfășurării Campionatului de primăvară la turism sportiv și 

a propus participanților să vină cu propruneri până la sfârșitul lunii februarie. Echipele vor fi formate din 8 

participanți, minimum 3 fete (4 – turism montan (minimum 1 fată), 2 – turism nautic, 2 – veloturism și toți 8 

– turism pedestru). S-a propus ca responsabili de etape să fie SOTT, Ungheni (veloturism), CS „Galata” 

(turism pedestru), Godovaniuc V. (turism montan) și Mogîldea V. (turism nautic). 
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c) D-nul Nița Ș (SOTT, Bălți) a propus ca la nivel de federație să fie procurate insigne „Turistul Moldovei” 

cu logoul federației. SOTT Bălți a stabilit contacte cu o firmă din China și a procurat insigne  la sfârșitul a. 

2014. 

d) A fost menționată activitatea membrilor federației și au fost înmânate diplome pentru participare activă și 

cu ocazia jubileului de 60 ani ai federației: SOTT Chișinău, SOTT Bălți, SOTT Ungheni, LT „Ștefan cel 

Mare”, Nagacevschi V., Goian V., Golovei L., Barber V., Mogîldea V., Atamanenco E., Constantinov V., 

Berlinschi I. 

 

 

 

Preşedintele Şedinţei      Golovei Lilia 

 

 

   Secretarul Şedinţei       Ciocoi Svetlana 


