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Adunare Generală Anuală – 2 februarie, ora 11.00,
Sala „Nadia Comăneci” Ministerul Tineretului și Sportului

Bucureşti

Către membrii afiliați FRAS

Stimate Domnule Preşedinte,

Vă aducem la cunoștință că sunteți invitat să participați la VOTUL ELECTRONIC
pentru aprobarea Regulamentului Electoral și a membrilor Comisiei Electorale
pentru validarea candidaturilor la funcțiile de președinte, vicepreședinte, membrii
Consiliului Federal, precum și a membrilor Comisiei de Apel și ai Comisiei de
Cenzori, pentru care se organizează alegeri în cadrul Adunării Generale Anuale a
Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, care va avea loc sâmbătă, 2
februarie 2019, ora 11:00, la Sala ”Nadia Comăneci” din cadrul MTS.

Vă reamintim că Regulamentul Electoral a fost publicat pe site-ul oficial FRAS încă
din data de 6 decembrie 2018: https://fras.ro/regulamentul-electoral-pentru-aga-
2019/.

Regulamentul Electoral va fi votat de către toți membrii afiliați. În conformitate cu
Statul FRAS – Art.24, Comisia Electorală este formată din 3-5 membri aleși prin vot
electronic de membrii federației cu drept de vot la acel moment din rândul
persoanelor propuse de Secretarul General.

În mailul pe care îl veți primi pe adresa clubului vor fi două întrebări, la care vă
rugăm să răspundeți cu DA sau NU.

1. Sunteți de acord cu Regulamentul Electoral?

2. Sunteți de acord cu componența Comisiei Electorale?

https://fras.ro/regulamentul-electoral-pentru-aga-2019/
https://fras.ro/regulamentul-electoral-pentru-aga-2019/
http://www.fras.ro/
mailto:office@fras.ro


FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Certificat de Identitate Sportivă B/C/00002/2005, Certificat de Inregistrare Fiscală 17852686;
Cod IBAN RO65 RNCB 0084 0010 4351 0001 BCR Sucursala Mihai Bravu, Bucureşti, str.Popa Savu nr.7, sector 1,
tel 021 319 52 11, fax 021 319 52 10,Web: www.fras.ro ; E-mail: office@fras.ro

Vă supunem atenției 5 persoane pentru a face parte din Comisia Electorală:

- Elena Bădică (salariat FRAS) – Cu o experiență de 4 ani în cadrul FRAS, a fost
implicată în tot acest timp în toate proiectele importante ale federației, îndeosebi în
organizarea etapelor din cadrul Campionatului Național de Karting, dar și a Galelor
Campionilor din fiecare an.

- Adrian Chiru (arbitru și membru în Comisia de Competiții) – De 4 ani în arbitraj
și în ultimii 2 ani în conducerea curselor din funcția de director sau membru CCS,
face parte și din Comisia de Competiții.

- Petre Zarioiu (salariat FRAS) – Intrat în echipa FRAS la inceputul lui 2018, s-a
ocupat de buna desfășurare a procesului de licențiere în cadrul Secretariatului, a
întocmit rapoarte și baze de date ale cluburilor și sportivilor, participând totodată și
la organizarea etapele din Campionatul Național de Karting.

- Cristian Otobîcu (reprezentant MTS și membru Comisia de Disciplină) – Cu o
vastă experiență de peste două decenii în organizarea competițiilor automobilistice
în județul Argeș, dintre care în ultimii 16 ani ca director organizatoric al etapelor de
Raliu și Viteză în Coastă, ocupă funcția de Consilier Superior la Registrul Sportiv
din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului.

- Bogdan Filcea (jurist și membru în Comisia de Disciplină) – Licențiat în Științe
Juridice – specializarea Drept și vicepreședinte al ASCDMSS, a susținut
dezvoltarea sportului românesc, contribuind în ultimii ani la înființarea a numeroase
federații sportive.

Votul electronic se va face folosind următoarea adresă de email: licente@fras.ro,
până cel târziu la data de 10 ianuarie 2019, ora 11.00.

Vă rugăm să răspundeți la cele două întrebări în termenul stabilit mai sus
pentru buna desfășurare a procesului electoral.

Pentru orice problemă ne puteți contacta la tel. 0743/012200 sau 0722/267626.

Cu considerație,
Cristian Notaru

Secretar General
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