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PROCES VERBAL nr.1 

al ședinței ordinare a Adunării Generale  

a AO „Federația de Turism Sportiv din Republica Moldova” (FTS RM)  
 

27 martie 2016 
 

Locul desfășurării mun. Chişinău, Stația Orășănească a Tinerilor Turiști, str. Grigore Ureche 56 
 

Au fost prezenți:  - 9 membri colectivi: 

1. SOTT, Chișinău 

2. SOTT, Ungheni 

3. SOTT, Bălți 

4. CT „Galata” 

5. CT „Zubr” 

6. SOTT, Dubăsari 

7. CCACA, Chișcăreni 

8. CT „Travers” 

9. CT„Bravicea” 

care au delegat 22 persoane (20 cu drept de vot) 
 

Aspecte de ordin legal-organizatoric (Golovei Lilia) 

- La evidența (FTS RM) sunt 11 membri colectivi. Conform deciziei Biroului Federal al FTS RM „fiecare 

membru al Asociației deleagă pînă la 3 reprezentați cu drept de vot”. Respectiv, membrii persoane juridice 

pot avea maxim 3 voturi ale delegaților săi. 

- La adunare au participat 20 de delegați cu drept de vot de la 9 membri persoane juridice ai FTS RM. 

Conform art. 4.7 din Statut (50+1 din nr. membrilor colectivi) ședinţa este deliberativă de a-și începe 

lucrările (se anexează extrasul din registrul de evidență, cu semnăturile celor prezenți și delegațiile de la 

membrii persoane juridice).  

- Datorită faptului că 7 membri ai Biroului Federal al FTS RM, prezenți la adunare sunt membri delegați 

de persoana juridică membră a FTS RM ei au dreptul de vot în cadrul adunării; 

- Propunem să votați pentru participarea D. Mogîldea, care este membru al Biroului Federal și membru de 

onoare a FTS din RM, în procesul de votare. 

S-a votat: PRO – unanim 

 

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

Preşedintele şedinţei: Golovei Lilia 

Secretarul şedinţei: Ciocoi Svetlana 

S-a votat: PRO – unanim 
 

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

1. Raportul anual al activității Prezidiumului în anul 2015 

2. Raportul anual al Comisiei de Cenzori pentru anul 2015 

3. Cu privire la introducerea unor modificări în Statutul FTS RM  

4. Alegerea consiliului de supraveghere al AO „FTS RM” 

5. Adoptarea Regulamentului Financiar pentru anul 2016 

6. Diverse 

S-a votat: PRO – unanim 
 

- Se propune pentru raportul biroului federal până la 7 min.,  comisiei de cenzori până la 3 min. Dezbateri 

– 5-7 min. 

S-a votat: PRO – unanim 
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1. Golovei Lilia a prezentat Raportul anual al activității Prezidiumului în anul 2015 (raportul se anexează). 
 

Mogîldea Vladimir  a completat raportul cu date despre desfășurarea activităților de către comisia 

turismului nautic. A vorbit despre greutățile întîmpinate și a subliniat rolul foștilor sportivi în organizarea și 

desfășurarea competițiilor la turism nautic, inclusiv aportul financiar, dar nu a dorit să aducă nume. 
 

Chetrean Alexei a vorbit despre competițiile organizate la turism montan. A explicat că în luna mai 

Campionatul RM la turism montan nu a fost finalizat din cauza problemelor tehnice ale echipelor prezente. 

Competițiile au fost amînate pentru luna septembrie, dar din lipsa participanților nu au fost desfășurate . A 

vorbit despre problema desfășurării competițiilor din cauza suprapunerii desfășurării a mai multor 

competiții. 
 

2. Ciocoi Svetlana a prezentat Raportul anual al Comisiei de Cenzori pentru anul 2015 (raportul se 

anexează) 
 

Dezbateri  

Mereuță Gheorghe a venit cu completări și argumente cu privire la prezentarea listelor membrilor elevi ai 

FTS din RM cu scopul de a solicita susținerea financiară din partea Ministerului Educației RM. 
 

Constantinov Victor a specificat că CT „Travers” organizează diverse activități turistice, inclusiv marșuri 

turistice în munții Caucaz, Tian-Șani. A invitat membrii FTS RM să se alăture la activitățile sportive și 

culturale, organizate în cadrul clubului pe care îl conduce. A propus de a-l însărcina pe Goian Vasile să 

discute cu conducerea CT „Everest” cu privire la restabilirea relațiilor dintre FTS RM și CT „Everest”. 
 

Goian Vasile a propus organizarea în cadrul competițiilor republicane la turism montan și trasee pentru 

cadeți și juniori. 
 

Coinov Iurii a menționat că SOTT Bălți din cauza dificultăților financiar participă la competițiile care 

cuprind toate probele turismului sportiv. Ar fi bine de desfășurat în paralel mai multe competiții. 
 

Mogîldea Vladimir a susținut ideea, aducînd ca argument faptul că colegiul de arbitri poate arbitra și 

competiții complementare. 
 

Coinov Iurii a propus să se lucreze mai mult la ridicarea calificării arbitrilor. 
 

Popovici Tudor a menționat despre dificultățile în participarea la competiții din cauza suprapunerii 

competițiilor. Propun ca SOTT, Bălți și Biroul Federal al FTS RM să discute și să coordoneze planurile de 

activitate pentru evitarea dificultăților de participare a organizațiilor la competiții. 

De asemenea, a vorbit despre faptul că anual SOTT, Ungheni desfășoară 2 competiții la veloturism, dar 

este dificil de a le desfășura din lipsa participanților.  

Aducînd ca argument faptul că lista membrilor FTS RM sunt mulți elevi, a propus desfășurarea 

competițiilor după categoriile de vîrstă: 

- Începători – clasele 4-5 

- Cadeți – clasele 6-9 

- Juniori – clasele 10-12 

- Tieneret și mai mari 

Hîncu Ala a propus d. Popovici Tudor să trimită regulamentele desfășurării competițiilor din timp, pentru 

a pregăti echipele. 
 

Mogîldea Vladimir a propus următoarele categorii de vîrstă: 

I – 12-14 ani 

II – 14-16 ani 
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III – 16-20 ani 

Juniori – 21 și mai sus. 
 

3. Golovei Lilia a specificat că în legătură cu necesitatea atribuirii statutului de utilitate publică și a 

hotărîrilor adunării generale din anul trecut este necesar de efectuat anumite modificări în Statutul AO FTS 

RM. Au fost prezentate modificările conform tabelului de mai jos: 

statut Modificări, adăugări 

5.6 Fiecare membru al Federației 

achită anual cotizația de membru 

în cuantum de 10 lei 

5.6 Fiecare membru al Federației achită anual cotizația de membru 

conform Regulamentului Financiar. 

 

 

4.1 În structura organizatorică a 

Federaţiei intră următoarele 

organe: 

Adunarea Generală 

Biroul Federal 

Comisia de Cenzori 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de Supraveghere 

 

 

 

 

 

 

4.25 Consiliul de Supraveghere al Asociaţiei este un organ de control 

care activează pe baze obşteşti şi care la necesitate are menirea de a 

efectua nu mai rar decât o dată pe an supravegherea activităţii 

Asociaţiei sub aspectul respectării şi conformităţii de către aceasta  a 

intereselor, obiectivelor, funcţiilor şi obligaţiilor statutare precum şi a 

statutului de utilitate publică. 

4.26 Membrii Consiliul de Supraveghere al Asociaţiei sunt aleşi pentru 

o perioadă de patru ani de către Adunarea Generală.  

Organul care i-a ales are împuternicirea de a-i demite în conformitate cu 

normele statutare sau legale ale Republicii Moldova. 

4.27 Consiliul de Supraveghere este constituit din 3 persoane; 

4.28 Membrii Consiliului de Supraveghere: 

- evită conflictul de interese; 

- nu pot fi concomitent membri ai Biroului Federal al Asociaţiei; 

- nu sînt afiliaţi între ei  (rude sau afini pînă la gradul III inclusiv) . 

 4.29 Consiliul de Supraveghere activează în baza unui Regulament 

propriu aprobat de către Adunarea Generală. 

4.30 Consiliul de Supraveghere asigură supravegherea activităţii 

asociaţiei obşteşti. 

Activele rămase după 

satisfacerea pretenţiilor 

creditorilor nu pot fi distribuite 

între membrii Asociaţiei şi 

membrii organelor  acesteaia şi 

se utilizează pentru realizarea 

scopurilor stabilite în statut 

conform Adunării Generale. 

 

 

 

 

 

 

se transmite altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea 

scopurilor stabilite în statut. 

 10. STATUTUL DE UTILITATE PUBLICĂ 
10.1 Asociaţia are exclusiv scopuri ce vizează desfăşurarea activităţilor 

de Utilitate  publică; 

10.2 Beneficiari ai rezultatului activităţii Asociaţiei  de utilitate 

publică  nu pot fi persoane care au calitatea de fondator, membru sau 

angajat al acestei asociaţii, precum şi persoane care se află în relaţii de 

rudenie pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate pînă la gradul II 

inclusiv cu una din persoanele nominalizate. 

10.3 În activitatea sa Asociaţia se obligă să respecte următoarele 
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prevederi: 

a) Nu va distribui proprietatea şi a veniturile sale între membrii şi 

fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare, şi folosirea 

proprietăţii şi a venitului exclusiv în scopuri statutare; 

b) Nu va susţine în cadrul alegerilor autorităţilor publice a vreunui 

concurent electoral sau candidat la funcţii din cadrul autorităţilor 

publice, precum şi nu va folosi venitul sau activele sale pentru 

finanţarea acestora. 

c) Îşi va desfăşura activitatea în mod transparent, ceea ce se va 

manifesta în special prin publicarea în mijloacele de informare în masă 

(inclusiv pe pagina web a asociaţiei) a rapoartelor sale anuale şi prin 

prezentarea acestora către organul de înregistrare în cel mult 3 luni de la 

expirarea anului.  

Raportul anual trebuie va conţine: 

a) raportul de activitate conform modelului aprobat de Comisia de 

certificare, care va conţine şi categoriile de beneficiari ai rezultatului 

activităţii de utilitate publică; 

b) declaraţia financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul 

an de activitate întocmit potrivit standardelor contabile, informaţia 

despre sursele de finanţare a asociaţiei obşteşti, inclusiv despre 

mijloacele financiare şi/sau materiale obţinute, precum şi date despre 

folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale şi cheltuielile 

administrative. 

 11   DISPOZIŢII FINALE 
11.1 Orice probleme neprevăzute în prezentul Statut sau cazuri de forţă 

majoră să soluţionează de către Biroul Federal al Asociaţiei conform 

dreptului şi justiţiei. 

11.2 Competenţa de interpretare ale clauzelor prezentului Statut îi 

aparţine Biroul Federal al Asociaţiei . 

11.3 Prezentul Statut este adoptat de către Adunarea Generală 

a  Asociaţiei Federaţia de Turism Sportiv din Republica Moldova, la 27 

martie 2016. 

11.4  Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării de către 

Adunarea Generală a Asociaţiei.  

Modificările operate şi aprobate de către Adunarea Generală la 27 

martie 2016  nu au putere retroactivă. 

 

S-a votat: PRO – unanim 
 

4. Goian Vasile a vorbit despre necesitatea alegerii consiliului de supraveghere și a propus ca membri 

reprezentanți din CCACA, Chișcăreni, SOTT, Ungheni și SOTT, Bălți. Nominal l-a propus pe Mereuță 

Gheorghe. 
 

Popovici Tudor l-a propus pe Zănoagă Ruslan 
 

Coinov Iurii l-a propus pe Nița Ștefan 

 

S-a votat: PRO – unanim 

5. Golovei Lilia a prezentat Regulamentul financiar al AO FTS RM pentru anul 2016 (regulamentul se 

anexează). 

S-a votat: PRO – unanim 

6. Golovei Lilia a prezentat regulamentele de desfășurare a competițiilor: 

- Competițiile deschise la ruta turistică de control dedicată „Zilei sportivului” (14-15 mai 2016) 

- Campionatul RM la turism sportiv (20-22 mai 2016) 
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- Campionatul RM la turism montan (27-29.05.2016) 

- Campionatul RM la turism sportiv/juniori/ (23-26 iunie 2016) 

- Cupa Federației (23-25 septembrie 2016) 

A rugat ca participanții la competiții să trimită preoferta de participare pe adresa sau telefonul indicat în 

regulamentele competițiilor. 
 

Hîncu Ala a propus ca la Campionatul RM la turism sportiv/juniori/ (23-26 iunie 2016) responsabili pe: 

- Turism pedestru – SOTT, Bălți, responsabil Coinov Iurii 

- Turism montan - SOTT, Chișinău, responsabil Hîncu Ala, Barber Vladimir 

- Turism nautic – Mogîldea Vladimir 

- Veloturism – CCACA, Chișcăreni, responsabil mereuță Gheorghe 

Arbitru principal - Barber Vladimir 

Secretar principal – Golovei Lilia 

 

7. Ciocoi Svetlana a dat citire proiectului hotărîrii adunării generale a AO FTS RM. 

 

Hotărîrea adunări generale: 

1. A aprecia activitatea Biroului Federal al FTS RM cu calificativul satisfăcător. 

2. A aduce mulțumiri lui Mogîldea Vladimir, Popovici Tudor, Golovei Lilia pentru organizarea și 

desfășurarea activitățilro sportive în anul 2015. 

3. A transmite secretarului FTS RM Golovei Lilia listele membrilor organizațiilor din cadrul FTS RM. 

Responsabili conducătorii organizațiilor membri ai FTS RM. 

4. A depune o solicitare la Ministerul Educației RM cu privire la acordarea susținerii financiare în 

organizarea activităților sportive-culturale pentru elevii – membri ai FTS RM. Responsabili Goian Vasile, 

Golovei Lilia 

5. A restabili contactele cu CT „Everest”. Responsabil Goian Vasile. 

6. A trimite preofertele de participare la competiții pînă la data fixate în regulamentele de desfășurare a 

competițiilor. Responsabili conducătorii organizațiilor. 

7. A elabora planul calendaristic de activitate a FTS RM pînă la 31 august al fiecărui an. Responsabil: 

Golovei Lilia 

8. A prezenta planurile calendaristice pînă la 1 noiembrie a fiecărui an. Responsabili: conducătorii 

organizațiilor membri. 

9. A aproba modificările din Statutul AO FTS din RM. 

10 A alege în funcția de membri ai consiliului de supraveghere a al AO FTS RM pentru un mandate de 4 

ani următoarele personae: Mereuță Gheorghe, Nița Ștefan, Zănoagă Ruslan. 

11. A aproba Regulamentul financiar al AO FTS RM pentru anul 2016. 

12. A organiza competițiile conform planului calendaristic pentru anul 2016. 

13. A stabili categoriile de vîrstă: 

- open – 8-13 ani 

- cadeți – 12-14 ani 

- juniori – 15-18 ani 

- tineret – 19-20 ani 

- seniori – 21 ani și mai sus 

S-a votat: PRO – unanim 

 

Președintele ședinței                                   Golovei Lilia 

 

 

Secretarul ședinței                                      Ciocoi Svetlana               


