
 

REGULAMENT 

cu privire la organizarea Adunării Generale Ordinare 

prin poștă electronică pe data de 31 martie 2021 

 

Având în vedere situația epidemiologică din țară și prelungirea stării de urgență în 

sănătate publică până la data de 15 aprilie 2021, Comitetul Executiv al CNOS din 

Republica Moldova aprobă prezentul Regulament de desfășurare  a Adunării 

Generale Ordinare prin intermediul poștei electronice pentru data de 31 martie 

2021. 

1. În conformitate cu prevederile pp. 10.2.6 și 10.2.7 din Statutul Comitetului 

Național Olimpic și Sportiv, Comitetul Executiv stabilește data organizării 

Adunării Generale Ordinare prin intermediul poștei electronice și aprobă 

ordinea de zi, locul și ora organizării Adunării. 

 

2. Urmare a Hotărârii Comitetului Executiv al CNOS din 24 februarie 2021, 

Adunarea Generală Ordinară prin poștă electronică se organizează în data de 

31 martie 2021, sediul Casei Olimpice, mun. Chișinău, str. Pușkin 11, prin 

intermediul poștei electronice – international@olympic.md până la orele 

15.00 

 

 

3. Comitetul Executiv al CNOS aprobă componența numerică și nominală a 

Secretariatului Adunării Generale Ordinare prin poștă electornică. Ședința 

Secretariatului se va organiza în zuia de 31 martie 2021 cu începere de la ora 

15.00. 

 

4. Secretariatul CNOS va aduce la cunoștință membrilor CNOS informația 

despre organizarea Adunării Generale Ordinare prin poștă electronică, 

Ordinea de zi în conformitate cu prevederile Statutului Comitetului Național 

Olimpic și Sportiv. 

 

 

5. Comitetul Executiv al CNOS aprobă modelul Formularului de participare, 

care împreună cu prezentul Regulament și  Ordinea de zi a Adunării 
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Generale ordinare se expediază membrilor CNOS prin scrisoare recomandată 

și prin poștă electronică. 

 

6. Formularul de participare va sta la baza stabilirii cvorumului Adunării 

Generale Ordinare și a opțiunii exprimate. Exprimarea opțiunii se face prin 

consemnarea în Formularul de participare prin bifarea a unei de opțiuni 

,,aprob” sau ,,comentarii”, cu expunerea acestora. 

 

 

7. Membrii CNOS vor completa Formularul de participare, îl vor scana și îl vor 

returna la adresa electronică international@olympic.md până la 31 martie 

2021, orele 15.00. Membrii CNOS, care doresc să depună fizic Formularul 

de participare la Secretariatul CNOS, se pot prezenta personal în termenii 

prevăzuți în punctul 2 al Regulamentului, cu respectarea regurilor 

epidemiologice. 

 

8. Compoziția și valoarea nominală a opiniilor membrilor CNOS în cadrul 

procesului de numărare a voturilor (opiniilor) se va realiza în conformitate 

cu prevederile p.7.12.1 din Statutul CNOS. 

 

 

9. Subiectele , care urmează a fi examinate și aprobate de Adunarea Generală 

Ordinară din 31 martie 2021 vor fi plasate pe pagina web a CNOS și 

expediate membrilor CNOS după cum urmează: 

- Raportul de activitate al Comitetului Executiv al CNOS pentru anul 

2020 va fi plasat pe pagina web a CNOS și va fi expediat prin poștă 

electronică membrilor CNOS până la data de 25 martie 2021; 

- Raportul Comisiei de Cenzori și Raportul Consiliului de Supraveghere 

pentru anul 2020 vor fi expediate membrilor CNOS până la data de 25 

martie 2021 prin poștă electronică. 

 

10.  Hotărârea Adunării Generale Ordinare prin poștă electronică va fi 

confirmată prin decizia Secretariatului Adunării Generale și va fi 

consemnată într-un proces verbal. Ulterior, procesul verbal al Secretariatului 

și Hotărârea Adunării Generale Ordinare prin poștă electronocă va fi 

comunicată tuturor membrilor CNOS. 
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