
Dragi prieteni filatelişti, 

  

Demisia mea din funcţia de presedinte al AF Botosani mi-a fost respinsa, 
asa ca voi reprezenta AF Botosani la Congresul din 18 iunie 2022. 

In consecinta trimit intrebările AF Botosani pentru Congresul FFR din data 
de sâmbătă 18 iunie 2022. 

 

Sunt mandatat să candidez pentru Comitetul Director al FFR; Sper că este suficient acest 
mesaj, fără altă birocrație. 

  

cu stima 

ing. Coriolan Chiriches (presedinte A. F. Botosani) 

  

    

INTREBARILE PENTRU CONGRESUL FFR DIN 18 IUNIE 2022 

   

1.De ce nu s-au înregistrat la judecătorie actele Congresului FFR din 
2017?  

Cine se face vinovat că astăzi conducerea FFR nu este în legalitate? 

 2.Prezentarea integrală a Contractului/Contractelor de închiriere a sediului 
din Str. Boteanu nr.6. 

 3.Stadiul procesului/proceselor Poşta Română – FFR; 

 4.Prezentarea spre analiză de către toţi preşedinţii asociaţiilor membre 
FFR a extraselor de cont lunare ale contului FFR, pentru a se putea vedea 



veniturile şi cheltuielile FFR în ultimii 5 (cinci) ani. Contabilul FFR trebuie să 
aibă aceste extrase, chiar dacă este sau nu blocat contul FFR. 

 5.De ce nu au fost publicate reviste Filatelia în anii: 2016, 2017, 2018, 
2020, 2021 şi 2022, deşi s-au plătit salarii lunare redactorului şef al revistei 
? Am propus la Brașov să edităm măcar o foaie de cateva file pe care să o 
tipăresc gratuit dar care să continue apariția vechii reviste.... nu s-a 
rezolvat; a apărut o revista mai groasă, acoperind vreo 5-6 ani; Normal ??? 

 6.S-a continuat salarizarea redactorului şef de la Filatelia,  

 Cine răspunde pentru plata acestor salarii ? 

 7.De ce nu a fost încredinţată funcţia de redactor şef  al revistei unei alte 
persoane, chiar din provincie,  ţinând cont că în această perioadă au fost 
publicate cel puţin trei reviste, cu apariţie trimestrială, fără nici un fel de 
întrerupere şi fără salarizarea redactorului ? 

 8.Cine sunt salariatii de la secretariatul FFR şi ce salarii au ? 

 9.Unde se află arhiva FFR, documentele financiar-contabile, documentele 
filatelice care au existat în sediul central din str.Boteanu ? 

 10.De ce biblioteca FFR nu este accesibilă filateliştilor ? 

 11.De ce nu este permis accesul filateliştilor în sediul central din str. 
Boteanu, având în vedere că mai sunt încăperi neînchiriate ? 

 12.De ce nu este permis accesul filateliştilor în curtea sediului central din 
str.Boteanu pentru organizarea de târguri, etc. ? 

 13.Unde se găsesc poansoanele de expertiză AFR şi FFR ? 

 14.Când s-au făcut ultimile reparaţii la sediul central FFR şi în ce condiţii 
au fost plătite ? 

  

ing. Coriolan Chiricheş 

Preşedinte As. Fil. Botoşani 


