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ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 

A COMITETULUI NAŢIONAL OLIMPIC ȘI SPORTIV  

DIN REPUBLICA MOLDOVA 

(organizată prin intermediul poștei electronice în perioada 16/10/2020-21/10/2020) 

PROCES-VERBAL  

ORDINEA DE ZI 

1. Nota informativă cu privire la necesitatea adoptării Hotărârii Comitetului Executiv 

al CNOS Nr. 3/1 din 22 septembrie 2020 ”A modifica Hotărârea Nr. 2/2 a 

Comitetului Executiv al CNOS din Republica Moldova din 26 august 2020 și a 

amâna desfășurarea Adunării Generale a CNOS de dare de seamă și alegeri 

pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo, programate pentru 

2021. Hotărârea dată urmează a fi aprobată de Adunarea Generală ordinară, 

organizată prin poștă electronică.”  

2. Cu privire la aprobarea Hotărârii Comitetului Executiv al CNOS Nr. 3/1  din 22 

septembrie 2020 ”A modifica Hotărârea Nr. 2/2 a Comitetului Executiv al CNOS 

din Republica Moldova din 26 august 2020 și a amâna desfășurarea Adunării 

Generale a CNOS de dare de seamă și alegeri pentru un alt termen după Jocurile 

Olimpice din Tokyo, programate pentru 2021, dar nu mai târziu de 01 decembrie 

2021.” 

 

Pe data de 26 august 2020 Comitetul Executiv al CNOS a aprobat Hotărârea nr 2/2 cu 

privire la data de desfășurare a Adunării Generale de dare de seamă și alegeri a CNOS în 

ziua de 30 octombrie 2020 în mun. Chișinău. Prin scrisoarea nr 01-100 din 26 august 

2020 membrii CNOS au fost anunțați că Hotărârea Comitetului Executiv al CNOS 

rămâne în vigoare în cazul situației epidemiologice favorabile în țară. 

 

Pe data de 22 septembrie 2020 Comitetul Executiv al CNOS a aprobat Hotărârea nr 3/1. 

Pct.1 al Hotărârii din 22 septembrie 2020 specifică: “A modifica Hotărârea Nr. 2/2 a 

Comitetului Executiv al CNOS din Republica Moldova din 26 august 2020 și a amâna 

desfășurarea Adunării Generale a CNOS de dare de seamă și alegeri pentru un alt 

termen după Jocurile Olimpice din Tokyo, programate pentru 2021. Hotărârea dată 

urmează să fie aprobată de Adunarea Generală ordinară, organizată online sau prin 

poștă electronică.” 
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Astfel, această Hotărâre subliniază expres că ea întră în vigoare doar după ce toți membrii 

CNOS se vor expune în privința acesteia în cadrul unei Adunări Generale. 

  

În scopul realizării Hotărârii  nr. 3/1 din 22 septembrie 2020 Comitetul Executiv, în cadrul 

ședinței din 16 octombrie 2020, a stabilit perioda desfășurării și modalitatea de 

organizare a Adunării Generale ordinare prin poștă electronică.  

Următoarele Hotărâri au fost aprobarte: 

1. Cu privire la aprobarea Ordinei de zi a Adunării Generale ordinare prin poștă 

electronică; 

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a Adunării Generale 

ordinare prin poștă electronică; 

3. Cu privire la aprobarea Formularului de participare / Buletinului de vot a Adunării 

Generale ordinare prin poștă electronică; 

4. Cu privire la aprobarea membrilor Comisiei de validare-numărare a voturilor în  

cadrul Adunării Generale ordinare prin poștă electronică.  

 

Pe data de 16 octombrie 2020 pe site-ul oficial al CNOS din RM au fost plasate 

următoarele documente: 

- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare prin poșta electronică (anexa 1); 

- Regulamentul Adunării Generale online (anexa 2); 

- Notă informativă (anexa 3); 

- Formularul de participare / buletinul de vot (anexa 4) 

Pe data de 16 octombrie 2020 același set de documente a fost expediat la adresele 

oficiale de e-mail ai membrilor CNOS. 

 

În cadrul chestiunii Nr. 1 a Adunării Generale ordinare prin poștă electronică, toți 

membrii au recepționat documentul ”Notă informativă”. Acest document a informat 

membrii CNOS despre criteriile, în baza cărora a fost adoptată Hotărârea Comitetului 

Executiv de a amâna Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a CNOS, care sunt 

următoarele: 

- Statutul CNOS din Republica Moldova – art.10.3.1 – “Adunarea Generală de 

alegeri se convoacă o dată la 4 ani, de regulă, în anul ulterior desfășurării unei 

ediții de vară a Jocurilor de vară.”; 

- Situația epidemiologică nefavorabilă și Hotărârile Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică, care nu admit organizarea întrunirilor / 

reuniunilor în grup, cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane; 

- Circulara CIO (anexa 5) și recomandările Departamentului Juridic al CIO;  

- Practica internațională, care denotă că mai multe CNO-uri din Belgia, Franța, 

Grecia, Israel, Iordan, Emiratele Arabe Unite, etc au ales opțiunea de a amâna 
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alegerile. La fel, mai multe Federații Internaționale: de Scrimă, de Gimnastică 

Artistică, Canoe, Hockey pe gheață, Dansul Sportiv, etc au amânat alegerile sale 

pentru anul 2021. CIO a propus acestă opțune tocmai pentru a asigura continuitatea 

unei pregătiri mai bune a sportivilor către Jocurile Olimpice. 

 

Adunarea Generală prin poștă electronică s-a desfășurat conform ”Regulamentului cu 

privire la organizarea Adunării Generale ordinare prin poștă electronică”.  

Perioada desfășurării Adunării Generale ordinare prin poșta electronică: 16 octombrie 

2020 – 21 octombrie 2020 

Ședința Comisiei de validare și numărare a voturilor a avut loc pe data de 22 octombrie 

2020 în următoarea componență: 

1. Caras Galina - Președinte al Federației Naționale de Gimnastică Artistică 

2. Conflitti Antonio - Președinte interimar al Federației de Haltere din RM 

3. Bajereanu Anatol - Director al Agenției Olimpice și Sportive Sângerei 

4. Belțic Vladislav - Președinte al Federației Baseball și Softball din RM 

5. Gorea Tudor - Președinte al Federației Kikboxing Oriental din RM 

6. Piatac Nicolae - Președinte al Federației de Handbal din RM 

7. Petrivskaya Zalina  - Sportivă activă, participantă la două ediții ale Jocurilor 

Olimpice 

Au fost întocmite următoarele procese-verbale, confirmate prin semnăturile membrilor 

comisiei: 

 

- Proces-verbal Nr.1 al Comisiei de validare și numărare a voturilor  cu următoarea 

Ordine de zi (anexa 6): 

1. Alegerea Președintelui Comisiei de validare și numărare a voturilor în cadrul 

Adunării Generale ordinare a CNOS prin poșta electronică, organizată în 

perioada 16.10.2020 – 21.10.2020. 

 

2. Alegerea Secretarului Comisiei de validare și numărare a voturilor în cadrul 

Adunării Generale ordinare a CNOS prin poșta electronică, organizată în 

perioada 16.10.2020 – 21.10.2020. 

- Proces-verbal Nr.2 al Comisiei de validare și numărare a voturilor  cu următoarea 

Ordine de zi (anexa 7). 

1. Cu privire la deliberativitatea Adunării Generale ordinare a CNOS prin poșta 

electronică, organizată în perioada 16.10.2020 – 21.10.2020. 
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- Proces-verbal Nr.3 al Comisiei de validare și numărare a voturilor cu următoarea 

Ordine de zi (anexa 8). 

1. Cu privire la rezultatele votării membrilor CNOS la Adunarea Generală 

ordinară a Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, 

organizată prin poșta electronică în perioada 16.10.2020 – 21.10.2020 asupra 

chestiunii: 

”Aprobarea Hotărârii Comitetului Executiv al CNOS nr. 3/1 din 22 septembrie 

2020 cu privire la modificarea Hotărârii nr.2/2 a Comitetului Executiv din 26 

august 2020 și amânarea Adunării Generale a CNOS de dare de seamă și alegeri 

după Jocurile Olimpice din Tokyo, programate pentru iulie-august 2021, dar nu 

mai târziu de 01 decembrie 2021.” 

 

Urmare a numărării voturilor participanților la Adunarea Generală ordinară prin poștă 

electronică s-a constatat: 

- au participat la Adunarea Generală ordinară prin poștă electronică 77 membri, ceea 

ce constituie mai mult de 2/3 din numărul total de 100 membri ai CNOS cu drept 

de vot, fapt ce confirmă că Adunarea Generală a fost deliberativă; 

- din numărul total de 120 voturi ai membrilor participanți la Adunarea Generală 

ordinară prin poștă electronică, 116 voturi au fost exprimate în susținerea amânării 

Adunării Generale de dare de seamă și alegeri;  

- împotrivă au fost exprimate 4 voturi, abțineri 0 (zero) voturi. 

 

Au fost anulate două buletine de vot din motivul lipsei ștampilei pe Formularul de 

Participare / Buletinul de Vot: 

- din partea Agenției Teritoriale Olimpice și Sportive Briceni; 

- din partea Federației Naționale de Trap-shooting. 

De la Federația Națională de Ciclism au parvenit prin poștă electronică două Formulare 

de partcicipare / Buletine de vot: 

- pe data de 20 octombrie 2020 cu votul ”mă abțin”, iar pe data de 21 octombrie 2020 

cu votul ”pro” (îsoțit de scrisoare explicativă).  

Membrii comisiei au supus votului următoarea propunere: anularea primului Formular de 

partcicpare / Buletin de vot din 20 octombrie 2020 și validarea Formularului de 

partcicpare / Buletinului de vot din 21 octombrie 2020. Propunerea a fost supusă votului. 

Rezultatul votului - 6  - ”pro”, 1 - ”împotriva”. 
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Nu au fost înregistrați în calitate de participanți la Adunarea Generală ordinară prin poștă 

electronică 3 (trei) membri ai CNOS, deoarece Formularul de participare / Buletinul de 

vot a fost expediat după expirarea termenului limită - 21 octombrie 2020, ora 24.00. 

 

 

Astfel, Adunarea Generală Ordinară prin poștă electronică a decis 

amânarea desfășurării Adunării Generale de dare de seamă și alegeri 

pentru un alt termen după Jocurile Olimpice din Tokyo, dar nu mai 

târziu de 1 decembrie 2021.  

 

 

 

Preşedintele CNOS din RM     Nicolae JURAVSCHI 

 

 

Secretarul General CNOS din RM    Cristina VASILIANOV 




