
 

 
 

Către 
Federația Română de Go 

 

Prin prezenta, subsemnatul Moldovan Zamfir îmi anunț demisia, începând cu data de 1 octombrie 

2020, din funcția de membru al Biroului Federal.  

Principalul motiv este mediul toxic de lucru creat de către actualul secretar general, mai ales prin 

insultele repetate la adresa membrilor BF, în timp ce comunitatea nu se implică.  

De asemenea, există motive mai vechi, precum faptul că am fost atacat în mod repetat pe nedrept 

în spațiul public sau în spațiu instituțional de către membri ai comunității și nu doar asta, dar nimeni nu a 

avut curajul să spună stop acestor situații și să pedepsească drastic pe cei vinovați. Acțiunile unor 

asemenea inconștienți au fost favorizate de atitudinea laxă a celor care administrau grupul de pe 

Facebook al F.R. Go care, în mod logic, ar fi trebuit să servească promovării imaginii Go-ului în România și 

nu atacurilor la persoană și mizeriilor.  

Au fost și susținători vehemenți ai acestei atitudini, precum domnul Bogaciev, care ținea să 

transforme grupul într-o sursă de picanterii pentru public. Un fel de „lasă domnule, să se întâmple... ca să 

știm și noi!” Curat Caragiale. De parcă nu exista alt loc pentru spălat rufele, decât în public. Imaginea și 

reputația mea nu sunt obiecte de bazar. Am muncit decenii la ele, depind de ele în meseria de antrenor 

de șah și regret că m-am implicat într-o comunitate în care nu există nici respect reciproc, nici standarde, 

iar oamenii de treabă tac, intimidați. Am fost nevoit să mă apăr din greu, de astfel de atacuri.   

Mai multe explicatii voi da pe un grup de discutie INTERN al F.R.Go. Nu Facebook.  

Am vrut sa demisionez încă din martie, dar am fost rugat să nu o fac, pentru a nu conduce la 

prăbușirea imediată a structurilor F.R. Go. Consider, însă, că am suportat destul...   

Am ales varianta de a demisiona cu preaviz, pentru a oferi intervalul necesar Biroului Federal să 

convoace un AG extraordinar, în vederea completării locurilor.  

De asemenea, sunt conștient că mai sunt decizii urgente de luat, așa că voi fi la dispoziția 

comunității F.R. Go în ședințele Biroului Federal, până la sfârșitul lui septembrie.   

După aceea, îmi voi continua activitatea doar în cadrul cluburilor timișene.  

Sper ca specialiștii în mizerii să accepte retragerea mea și să mă scutească de replici.  

Cu profundă dezamăgire față de ceea ce am văzut că este comunitatea românească de Go, vă 

doresc zile mai luminoase și mai mult respect reciproc.  
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