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Sedinta ordinara BF al FRGO
din data de 13 august 2020 – ora 21:00

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

- moderator: Zamfir Moldovan
- secretar de sedinta: Cristian Bratu.

Agenda:
1. Reglementare activitate competitionala in spatii inchise
2. Demisia doamnei economist-contabil
3. Realocarea bugetara 2020
4. Constituire comisie interna de cercetare disciplinara care sa evalueze 

activitatea de pana in prezent a Secretarului general al FRGO
5. Convocare AG Extraordinara FRGO 2020 (reluare demersuri)

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

1. Reglementare activitate competitionala in spatii inchise, demers 
comun cu FRSah si alte sporturi cu specific similar

- CB: In continuarea punctului 2 al agendei sedintei de BF din data de 6 august am 
solicitat domnului Secretar documentul centralizator cu propunerile de la cluburi 
(termen limita pentru decizia BF pe subiect este 15 august, deci trebuie sa avem 
o decizie in seara aceasta). Nu am primit raspuns de la domnul Secretar.

- Sustinem initiativa FRSah, in forma si cu continutul propuse de aceasta.
4 voturi pentru, o abtinere.
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2. Demisia doamnei economist-contabil

- Document anexat
- Luam act de aceasta demisie si initiem demersurile pentru angajarea de 

economist-contabil pe postul ramas vacant.

3. Realocarea bugetara 2020

- Se deleaga domnul Secretar general sa realizeze documentatia privind realocarea 
bugetara 2020, in vederea aprobarii de catre BF, conform discutiei sale 
nemijlocite cu reprezentantii MTS din data de 5 august 2020.

4 voturi pentru, o abtinere.

4. Constituire comisie interna de cercetare disciplinara care sa evalueze 
activitatea de pana in prezent a Secretarului general al FRGO

- CB: in baza deciziilor de la punctul 6 de pe agenda sedintei BF din 30 iulie i-am 
invitat in scris pe domnii Mirel Florescu, George Ghetu si Adrian Nedan pentru a 
face parte din aceasta comisie. Nici unul nu a dat curs invitatiei.

- Se infiinteaza comisia cu un numar de 3 membri, cu urmatoarea componenta: 
Tiberiu Fratica (presedinte), Catalin Taranu, Zamfir Moldovan. 5 voturi pentru.

5. Convocare AG Extraordinara FRGO 2020 (reluare demersuri)

- Adunarea generala decisa de BF a fi organizata in data de 4 septembrie 2020 nu 
a fost convocata. In acest moment termenul este depasit si se impune reluarea 
demersurilor de convocare pentru o noua data, cat mai apropiata.

- Avand in vedere urgenta, se deleaga Secretarul general sa convoace Adunare 
generala Extraordinara a FRGO in cel mai scurt timp posibil, respectand 
prevederile statutare si legale, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea Biroului federal: presedinte, vicepresedinte si 2 membri.
2. Aspecte financiare nefinalizate: raportul financiar pe anul 2019 si bilantul 

contabil pe anul 2019.
- Domnul Secretar va obtine spatiu si confirmarea unui reprezentant din partea 

MTS pentru o anumita data pe care o va oferi BF inspre adoptare oficiala.

Se adopta cu 5 voturi pentru.
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Membrii BF ai FRGO:

Catalin Taranu Zamfir Moldovan

Tiberiu Fratica Cristian Bratu

Iulian Toma


