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Sedinta ordinara BF al FRGO
din data de 25 iunie 2020 – ora 21:00

- videoconferinta Skype, conform Art. 49 alin. (5') din Statutul FRGO, completat in 
AG din 06.02.2019, Vatra Doreni, Suceava.

- secretar de sedinta: Cristian Bratu.

Agenda:
1. Redirectionarea banilor de pe evenimentele din calendarul 

competitional 2020 ce nu mai pot fi organizate in spatiu fizic
2. Reprezentarea Romaniei la congresul EGF 2020 online
3. Demararea de urgenta a platilor/deconturilor catre creditorii FRGO
4. Procesul intentat de catre domnul Dan Iugulescu
5. Situatia proceselor vechi

=============================================

1. Decizii legate de redirectionarea banilor de pe restul bugetului FRGO 
de pe competitii 2020 catre online (adresa 52 de la MTS)

Trecerea tuturor concursurile ramase din calendarul competitinal FRGO 2020 in conditii 
online. Optiuni:

- 100% online: Catalin Taranu, Laura Avram, Zamfir Moldovan, Cristian Bratu. (4 
voturi)

- Online cu doua exceptii: Finalele Campionatului National si a Cupei Romaniei: 
Tiberiu Fratica, Toma Iulian. (2 voturi)
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Categorii de cheltuieli pentru organizarea concursurilor in online:
- Arbitraj (3 arbitri cu 50 RON pe runda), diplome-cupe, curierat pentru 

distribuirea diplomelor si cupelor. Premii: 20 carti cu 10 euro EYC.
- Cantonamente: Indemnizatii antrenori: 2 antrenori.
- Platforma online: Soft de administrare a concursurilor: anunturi, runde, 

clasamante. Un post nou de angajat care sa administreze platforma (suport 
tehnic?) Sau contract cu firma care sa includa tot: si dezvoltare soft si hosting si 
suport tehnic.

Concluzie adoptata: sa informam MTS asupra faptului ca BF al FRGO a decis ca toate 
competitiile nationale din calendarul pe 2020 (viitoare si trecute neorganizate) sa fie 
organizate online. Cu urmatoarea mentiune: in masura in care contextul de sanatate 
publica si legislatia o va permite sa pastram organizarea in spatiu fizic doar a finalelor 
Cupei Romaniei si a Campionatului National.

2. Vot asupra propunerii ca dl. Cristian Bratu sa reprezinte FRGO la 
Congresul EGF. Se aproba. (punctul 6 restant din sedinta trecuta)
El va fi prezent la aceasta AG online alaturi de domnul Catalin Taranu, ce va 
participa in calitate de membru al executivului EGF.

3. Avem acces in banca. Initierea realizarii deconturilor catre sportivii care au 
participat la concursuri si catre alte persoane cu cheltuieli nerecuperate, precum 
doamna Otilia Tarita (se ocupa secretarul si contabilul).

4. Darea in judecata a FRGO de catre dl. Dan Iugulescu: secretarul sa ridice 
eventualele citatii de la sediu pentru a vedea continutul darii in judecata.

5. De contactat dl. avocat Tufa pentru realizarea demersurilor de 
recuperare a cheltuielilor de judecata de pe procesele castigate
Se deleaga domnul secretar.
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Membrii BF ai FRGO:

Catalin Taranu Iulian Toma

Laura Augustina Avram Zamfir Moldovan

Tiberiu Fratica Cristian Bratu


