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Sedinta ordinara BF al FRGO
din data de 23 iulie 2020 - ora 21:00

si continuata in data de 30 iulie

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

- secretar de sedinta: Cristian Bratu.

Agenda:
1. Informare cu privire la demersurile si rezultatele demersului de 

obtinere a realocarii bugetare pe a doua jumatate a anului 2020 de la 
MTS

2. Realizarea achizitiei de echipament (am primit oferta 4 de la dl. 
secretar)

3. Intampinarea in procesul cu domnul Dan Iugulescu
4. Organizarea AG in lumina noului raspuns de la dl. secretar
5. Program de lucru angajati si evaluare activitate
---
6. Participarea Secretarului general al FRGO la AG COSR

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

1. Realocare buget MTS 2020

- Informare demersuri si rezultat - cum s-a transpus hotararea BF privind 
realocarea bugetara in documentul final si cum a fost depusa cererea de 
realocare (informare realizata de catre Catalin Taranu si Cristian Bratu).

- Tiberiu Fratica: sa obtinem forma inregistrata a documentului depus la 
MTS de catre doamna contabil.

mailto:bf@frgo.ro


FRGO - PV sedinta din data de 30 iulie 2020

2. Achizitie echipament GO 2020

- Doamna contabil ne-a anuntat ca exista un act guvernamental recent prin 
care s-au anulat achizitiile de echipament/patrimoniu in cazul Federatiilor 
Sportive Nationale.

- Sa solicitam doamnei contabil sa ne ofere documentul oficial (tip, numar, 
data) prin care se realizeaza anularea de mai sus.

3. Intampinarea in procesul cu domnul Dan Iugulescu

- S-a solicitat deja domnului secretar sa realizeze demersurile pentru conceperea si 
depunerea unei intampinari in acest proces. De revenit cu o noua solicitare.

Cris Bratu: va aduc aminte ca pe ordinea de zi a Adunarii Generala a FRGO de anul 
acesta, organizata la Vatra Dornei in data de 14 februarie 2020, a exista un punct pe 
ordinea de zi (nr.7) intitulat: “Aprobarea deciziilor BF din anul 2019”. In al doilea 
paragraf din cadrul acestuia domnul Radu Serban a pus la indoiala baza legala a 
suspendarii domnului Sora. In finalul discutiei, Adunarea generala a luat act de faptul ca 
domnului Sora de facto nu i-au fost afectate drepturile de sportiv, si nimeni dintre cei 
prezenti nu a realizat o propunere de votare in respectiva AG a unei hotarari care sa 
conduca la sanctionarea domnului Sora.
Concluzie: consider ca lipsa de actiune a AG reprezinta o deazvuare a hotararii prin care 
BF l-a sancționat pe domnul Sora pe linie sportiva si reprezinta un acord tacit cu privire 
la situatia de facto, aceea in care domnul Sora nu este supus niciunei sanctiuni care sa-i 
afecteze activitatea de sportiv pe ramura de GO. In caz contrar, ar fi trebuit sa existe 
cel putin o propunere de sanctionare care sa fi condus la un vot explicit in AG.

Sintetizand:
- Un membru al AG contesta validitatea hotararii BF privind sanctionarea,
- Plenul AG ia act de argumentele contestarii si de faptul ca hotararea de BF 

contestata nu a produs efecte,
- Nici un reprezentant din cadru AG nu propune corectarea acestei situatii,
- AG este satisfacuta de situatia de facto si o accepta tacit, contrazicand implicit 

intentia BF de a impune o sanctiune.

PV AG: http://frgo.ro/wp-content/uploads/2020/05/AG_FRGO_Vatra_Dornei_14februarie_2020.pdf
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4. Organizarea AG in lumina noului raspuns de la dl. secretar

- Se cere inca o data domnului secretar sa realizeze convocarea AG in 
coordonatele de loc si timp propuse de BF, intr-un termen statutar.

- Revenire catre dl secretar referitoare la solicitarea corespondentei cu MTS 
pe subiect.

- In asteptarea finalizarii demersurilor secretarului pe langa MTS, aceasta 
este agenda pe care sa se faca convocarea:

1. Probleme financiare nefinalizate: raportul financiar pe anul 2019 si 
bilantul contabil pe anul 2019.

2. Alegeri de completare a Biroului federal: presedinte, vicepresedinte, 
si 2 membri.

5. Program de lucru angajati si evaluare activitate

- De adresat o solicitare catre angajati pentru a ne informa cu privire la 
organizarea programului de lucru propriu in conditiile in care nu s-au 
realizat si finalizat demersurile de intrarea in posesie a sediului FRGO.

- Solicitare raport de activitate secretar si contabil pe primele 4 luni de 
contract (aprilie, mai, iunie, iulie).
+

- Revenire solicitare informatii catre dl. secretar referitoare la evidenta platii 
cotizatiilor de catre sportivi si cluburi.

- Reveniri la toate celelalte solicitari legate de intrarea in posesie a sediului, 
recuperarea documentelor FRGO etc.

- Solicitare catre domnul secretar pentru a-si controla limbajul in 
comunicarea institutionala cu membrii BF si cu reprezentantii cluburilor 
FRGO.
Catalin Taranu: sa se ia act de faptul ca eu am realizat o astfel de 
interpelare in scris pe mail catre domnul secretar la care a raspuns: 
“Vorbesc si scriu cum poftesc, imi asum consecintele, spre deosebire de 
zambilele nevinovate din BF. La fel, luati ce masuri doriti pentru 
sanctionarea mea" (din 20/07/2020 09:16 - mailul integral in anexa).
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6. Participarea secretarului general al FRGO la AG COSR

Constatare: respectiva participare s-a realizat fara mandat din partea BF.
Statut FRGO: articol 56, litera (1): “Secretarul general îndeplineşte următoarele atribuţii: 
l) reprezintă şi angajează legal F.R.GO cu împuternicire din partea Biroului Federal.”

TF: nefiind prima astfel de abatere, propun constituirea unei comisii interne de 
cercetare disciplinara care sa evalueze prestatia de pana in prezent a Secretarului 
general al FRGO, Radulescu Mihnea.

CB: sunt de acord ca actualul secretar a realizat mai multe actiuni ce pot fi evaluate 
drept refuz de indeplinire a indatoririlor contractuale si de boicotare a activitatii FRGO si 
sunt de acord cu infiintarea unei atare comisii dar insist ca functionarea acesteia sa se 
realizeze in baza consilierii si asistentei din partea unui avocat specializat.

Vot asupra infiintarii comisiei. Aprobata cu 5 voturi pentru.
Vot asupra numarului de membri ai comisiei: 3. Aprobat cu 5 voturi pentru.
Este propus domnul Tiberiu Fratica pentru a face parte din comisie. Aprobat cu 5 voturi.

ZM: propun ca din comisie sa faca parte si un membru din afara BF, pentru o 
perspectiva independenta asupra subiectului. Propunere: dl. Mirel Florescu.
IT: am si eu o propunere: dl. George Ghetu, mai ales ca este si jurist.
CB: propun pe dl. Adrian Nedan (demersuri de intrebat fiecare persoana daca accepta).

Vot asupra ideii ca din comisie sa faca parte si persoane din comunitate dar care nu 
sunt membre ale BF al FRGO. Aprobat cu 5 voturi pentru.

Membrii BF ai FRGO:

Catalin Taranu Zamfir Moldovan

Tiberiu Fratica Cristian Bratu

Iulian Toma
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Anexa (pentru pct. 5)


