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Sedinta ordinara BF al FRGO 

din data de 2 iulie 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. Participarea RO la KPMC 

2. Deconturile  sportivilor participanti la EYGC 

3. Bani de salarii nevirati de catre MTS 

4. Organizarea unei AG a FRGO in aceasta vara 

5. Asigurarea comunicarii cu secretarul 

6. Plata taxei catre IGF si EGF 

7. Procedura de decont 

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

 

1. Participare la KPMC – Cupa Primului Ministru Coreea 

Toate competitiile internationale pe anul 2020 au fost anulate, exceptie face turneul 

KPMC unde s-a pastrat varianta de a fi organizat online. Informatie sesizata de catre 

Laura Avram.  

Reprezentantul RO este decis prin turneul finala Cupei Romaniei. In anul 2019  cistigator 

a fost Mihai Serban, urmat de George Chirila si George Ginguta. In lumina noii informatii 
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se insarcineaza secretarul sa ii contacteze in ordinea rezultatelor pentru a stabili cine va 

fi reprezentantul la eveniment si sa raspunda solicitarii organizatorilor coreeni. 

2. Deconturile sportivilor participanti la EYGC Croatia 

Se observa trenarea procesului de decontare a sportivilor participanti la EYGC. 

Se decide sa se retransmita inca o data domnului secretar Mihnea Radulescu sa ia 

legatura cu antrenorii care s-au ocupat de grupurile de juniori: Marius Ion, Dan Groza, 

Dobranis Vasile, Taranu Catalin si sa ii asiste in procesul de decontare. Actele au fost 

transmise si retransmise recent de catre domnul Catalin Taranu domnului secretar, cu 

toate explicatiile si documentele necesare pentru ca titularii de decont sa fie in masura 

sa intocmeasca dosarele. 

CT: Mentionez ca in cazul multor copii din lotul care s-a deplasat in Croatia plata a fost 

facuta de catre antrenori sau parinti din bani personali, cu speranta ca vor primi 

decontul ulterior. 

 

3. Bani de salarii nevirati de catre MTS pe luna precedenta 

De intrebat la MTS care este situatia cu nevirarea acestor bani si, daca sunt demersuri 

pe care sa le realizam pentru rezolvarea acestei probleme, sa aflam care sunt si sa le 

intreprindem. 

 

4. Organizarea unei AG a FRGO in aceasta vara 

C. Bratu: v-am transmis deja pintr-un mail o intrebare legata de oportunitatea 

organizarii unei adunari generala a FRGO face-to-face in aceasta vara. Consider ca este 

necesar ca aceasta sa aibe loc cel putin pentru rezolvarea a doua probleme majore: 

alegeri de BF si modificarea statutului. 

Se decide sa exploram in relatia cu MTS oportunitatea de a organiza o AG in cursul 

acestei veri. Sa vedem daca legile permit intruniri de aceasta natura cu acest  numar de 

participanti in spatii inchise si sa aflam daca MTS este dispusa sa ne ofere sala si 

observator pentru organizarea acesteia. 

De asemenea sa consultam reprezentantii cluburilor asupra disponibilitatii lor de a 

participa la un atare eveniment, dat fiind contextul pandemiei COVID-19. 
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Se deleaga domnul secretar pentru realizarea acestor demersuri. 

 

5. Asigurarea comunicarii cu secretarul 

Catalin Taranu si-a anuntat printr-un mail anterior sedintei dorinta de a preda altcuiva 

activitatea de comunicare cu domnul secretar. 

In urma discutiilor se decide ca dl. Cristian Bratu sa preia interfata BF cu secretarul 

(mentiune CB: doar aspectul de releu de comunicare. BF de acord). 

 

6. Problema platii taxei IGF si EGF dupa interventia nesolicitata a 

domnului secretar 

Catalin Taranu: Am participat recent la sedinta lunara a EGF si am avut socul sa vad pe 

ordinea de zi o solicitare din partea Romaniei de a plati taxe reduse pe anul 2020 catre 

EGF si IGF.  

Acest lucru este principial gresit din citeva motive : 

a. se incalca dreptul BF de a fi consultat si de a aproba orice solicitare catre federatiile 

internationale sau institutii externe.  

b. o asemenea solicitare ar trebui facuta dupa o evaluare a taxelor incasate in anul 

2020, cit si de posibilitatea de a incasa taxele restante de la cluburi/sportivi. Aceasta 

solicitare de evaluare a situatiei financiare a fost trimisa  de catre mine intr-un mail 

recent dar BF nu a primit inca evaluarea, termenul fiind foarte scurt nici nu ma asteptam 

sa o primim.  

c. fiind membru in biroul executiv al  EGF  va pot furniza informatii suplimentare pe 

subiect. EGF este pe punctul de a elimina complet posibilitatea de plata a taxelor 

reduse, exceptiile trebuie sa fie extrem de bine motivate si vin cu penalitati la dreptul de 

vot si reprezentare la diverse competitii internationale sau alte evenimente (congrese 

etc.). Romania, cu cel putin o suta de jucatori care apar activi in EGD de la inceputul 

anului, nu face parte din aceste categorii iar faptul ca noi percepem taxe prea mici sau 

nu sintem capabili sa le colectam nu este treaba federatiilor internationale, care au 

criterii clare si vizibile de analiza a numarului de  jucatori activi dintr-o tara.  
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Solicitarea trimisa in numele FRGO vine intr-un moment extrem de prost, pune imaginea 

Romaniei intr-o lumina foarte nefavorabila si ma pune si pe mine intr-o pozitie ingrata.  

Va multumesc pentru atentie  si va solicit sa luam si acest subiect in discutie.  

 

Pentru toate argumentele oferite mai sus, BF decide ca FRGO sa plateasca in continuare 

suma integrala catre IGF si EGF si sa retraga solicitarea domnului secretar, realizata din 

proprie initiativa si fara consultarea prealabila cu BF. 

 

7. Corectarea procedurii de decont 

Sa avem o intalnire de lucru in care sa analizam procedura de decont si sa trimitem 

observatiile catre dl. secretar si contabilitate (CT). BF de acord. 

 

 

Membrii BF ai FRGO: 

 

Catalin Taranu Iulian Toma 

Laura Augustina Avram Zamfir Moldovan 

Tiberiu Fratica Cristian Bratu 

 


	Catalin Taranu si-a anuntat printr-un mail anterior sedintei dorinta de a preda altcuiva activitatea de comunicare cu domnul secretar.

