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PROCES VERBAL 

ADUNAREA GENERALA A FEDERATIEI ROMANE DE GO 

01.04.2022, ora 10:00, Bucuresti, Str. Vasile Conta, nr. 16 (Sediul Ministerului Sportului) 

 

 

1. Modalitatea de convocare a Adunarii Generale 

Adunarea Generala a fost convocata conform Statutului FRGO, art. 31, alin 1. 

2. Ordinea de zi a cuprins urmatoarele subiecte: 

1. Constatarea intrunirii cvorumului 

2. Aprobarea ordinii de zi 

3. Alocutiunea presedintelui FRGO 

4. Desemnarea prin vot deschis a Secretariatului Sedintei 

5. Desemnarea persoanelor care validează scrutinul – Comisia de validare 

6. Afilierea, suspendarea si/sau excluderea membrilor FRGO, dupa caz. 

Anularea deciziei de suspendare a dreptului de vot in urma Adunarii Generale Extraordinare din 

data de 24.06.2021, pentru urmatorii membri afiliati: CS Walter Schmidt, CSM Dorna, CS Unirea 

Sannicolau Mare, CSC Dudestii Noi, CS Atsumi. 

7. Raportul Biroului Federal privind activitatea din perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

8. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2021 si aprobarea prin vot a acestora 

9. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori 

10. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si bugetul anual de venituri si cheltuieli 

(2022) 

11. Completarea locurilor vacante din Biroul Federal 

12. Alegerea Comisiei de apel a FRGO 

13. Prezentarea si aprobarea regulamentelor FRGO 

14. Prezentarea si aprobarea cuantumului taxelor, vizelor si cotizatiilor anuale 

15. Propunere indemnizatii pentru membrii Biroului Federal si ai Comisiilor  FRGO 

16. Deschiderea unui cont bancar nou (cont separat pentru bugetul propriu FRGO si altul pentru 

veniturile primite de la MTS) 

17. Propuneri pentru modificarea Statutului FRGO 
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3. Constatarea intrunirii cvorumului 

Lista cu membri afiliati FRGO (Anexa 1) si a delegatilor prezenti sunt atasate la prezentul Proces 

Verbal. 

Membri afiliati definitiv 23 

Membri afiliati provizoriu 0 

Membri cu drept de vot 10 

Membri cu drept de vot prezenti 6 

Constatand indeplinirea prevederilor Statutului FRGO, art. 37, alin. 1, Adunarea Generala este 

statutar constituita. 

Avand in vedere imposibilitatea Presedintelui FRGO (dl Ghetu George-Cristian) si a Secretarului 

General (dl Radulescu Mihnea Andrei) de a participa din motive de sanatate, precum si neocuparea 

postului de Vicepresedinte la data prezentei, Adunarea Generala hotaraste ca sedinta sa fie condusa de 

dl Toma Iulian. 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

4. Aprobarea ordinii de zi 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

5. Alocutiunea presedintelui FRGO 

Avand in vedere imposibilitatea Presedintelui FRGO (dl Ghetu George-Cristian) de a participa din 

motive de sanatate, se trece la urmatorul subiect. 

6. Desemnarea prin vot deschis a Secretariatului Sedintei 

Desemnarea secretariatului sedintei se realizeaza conform art. 36 din Statutul FRGO.  

Este propus dl Toma Iulian. 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 
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7. Desemnarea persoanelor care validează scrutinul – Comisia de validare 

Nu au fost depuse candidaturi pentru ocuparea locurilor vacante din Biroul Federal (Vicepresedinte si 

doi Membri). 

8. Afilierea, suspendarea si/sau excluderea membrilor FRGO, dupa caz. 

Anularea deciziei de suspendare a dreptului de vot in urma Adunarii Generale Extraordinare din data 

de 24.06.2021, pentru urmatorii membri afiliati: CS Walter Schmidt, CSM Dorna, CS Unirea 

Sannicolau Mare, CSC Dudestii Noi, CS Atsumi. 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

9. Raportul Biroului Federal privind activitatea din perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

Anexa 2 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

10. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2021 si aprobarea prin vot a acestora 

 Anexa 3 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

11. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori  

Anexa 4 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

12. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si bugetul anual de venituri si cheltuieli 

(2022) 

Anexa 5 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 
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13. Completarea locurilor vacante din Biroul Federal 

Nu au fost depuse candidaturi pentru ocuparea locurilor vacante din Biroul Federal (Vicepresedinte si 

doi Membri). 

14. Alegerea Comisiei de apel a FRGO 

Nu au fost propuneri din partea membrilor afiliati, pentru completarea Comisiei de apel a FRGO 

(Presedinte si doi Membri). 

15. Prezentarea si aprobarea regulamentelor FRGO 

a) Regulamentul CN Individual, aprobat in Sedinta BF din data de 05.03.2019  

Anexa 6 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

b) Regulamentul CN Rapid, CN Blitz, CN 13x13 si CN 9x9, aprobate de BF la data de 16.03.2022 

Anexa 7 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

c) Regulamentul Comisiei de disciplina si etica sportiva, aprobat in Sedinta BF din data de 08.11.2019 

Anexa 8 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

d) Regulamentul antifrauda pentru partidele online, aprobat in Sedinta BF din data de 08.02.2022 

Anexa 9 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

e) Criteriile pentru stabilirea Loturilor Nationale, aprobate in Sedinta BF din data de 08.02.2022 

Anexa 10 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 
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e) Conventie Lot National Sportivi, aprobata la data de 11.02.2022  

Anexa 11 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

f) Aviz organizare competitii 

Anexa 12 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

16. Prezentarea si aprobarea cuantumului taxelor, vizelor si cotizatiilor anuale 

Anexa 13 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

4 1 1 

 

18. Propunere indemnizatii pentru membrii Biroului Federal si ai Comisiilor  FRGO 

Anexa 14 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

4 1 1 

 

19. Deschiderea unui cont bancar nou (cont separat pentru bugetul propriu FRGO si altul 

pentru veniturile primite de la MTS) 

Voturi pentru Voturi impotriva Abtineri 

6 0 0 

 

20. Propuneri pentru modificarea Statutului FRGO 

Nu au fost depuse propuneri pentru modificarea Statutului FRGO. 

Nemaifiind alte subiecte pe ordinea de zi, sedinta se declara inchisa. 

Data 

01.04.2022 
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STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRGO

Nr. Denumire CIS Nr. identificare Cotizatie 2022 Sportivi la Nationale 2021 drept de vot 2022 Observatii

01 Palatul Copiilor Bistrița 0001146 BN/A1/00277/2001 0 NU inactiv. restante cel putin din 2020
02 Clubul Sportiv Atari Brăila 0001688 BR/A2/00390/2001 14/01/2022 8 DA
03 Asociaţia "Club Sportiv de Go Walter Schmidt"  0001787 TM/A2/00056/2002 13/01/2022 6 suspendat pana pe 23.06
04 Asociaţia Judeţeană de GO  Brăila 0015339 BR/B/00003/2004 14/01/2022 nu participa prin lege DA
05 Clubul Sportiv Municipal ”DORNA” Vatra Dornei 0015433 SV/A1/00011/2004 12/01/2022 26 suspendat pana pe 23.06
06 Clubul Sportiv de GO  MEIJIN  Piteşti 0015476 AG/A2/00252/2004 09/01/2022 0 NU
07 Clubul Sportiv Timișul Șag 0015764 TM/A1/00010/2015 14/01/2022 1 DA
08 Clubul Sportiv "Millenium Giarmata" 0017823 TM/A2/00097/2006 0 NU inactiv. restante din 2021
09 Asociaţia Club Go Oltenia 0020659 DJ/A2/00245/2006 08/01/2022 1 DA
10 Asociaţia Club Sportiv de Go Shusaku 0021817 MS/A2/00252/2008 0 NU inactiv. restante cel putin din 2019
11 Asociaţia Clubul Sportiv de GO 361 0040088 IF/A2/00080/2009 14/01/2022 13 DA
12 Asociaţia Club Sportiv Go Vest 0040115 BH/A2/00104/2009 0 NU inactiv. restante din 2020
13 Club Sportiv De Go Sakata 0040116 CJ/A2/00105/2009 11/01/2022 13 DA
14 Asociaţia "Clubul Sportiv De Go" Botoşani 0040225 BT/A2/00197/2009 18/01/2022 2 DA
15 Clubul Sportiv "UNIREA" Sânnicolau Mare 0040334 TM/A1/00006/2004 14/01/2022 2 suspendat pana pe 23.06
16 Clubul Sportiv de Go Tengen Braşov 0040383 BV/A2/00328/2009 10/01/2022 9 DA
17 Clubul Sportiv de Go "Kisei" Baia Mare 0059891 MM/A2/00261/2011 08/01/2022 1 DA
18 Asociaţia Clubul Sportiv Radu Baciu 0060026 B/A2/00294/2011 0 NU inactiv. restante din 2021
19 Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi 0076769 TM/A1/00027/2017 3 suspendat pana pe 23.06 restanta 2 facturi din 2022. suspendat de drept pana la achitarea restantelor
20 Asociația Club Sportiv Hikaru 0076835 B/A2/00274/2017 09/01/2022 4 DA
21 Asociaţia Clubul Sportiv Rozmarin 0079283 B/A2/00086/2019 0 NU restante din 2020. factura emisa in 12.01. suspendat de drept pana la achitarea restantelor
22 Clubul Sportiv Comunal Millenium Giarmata 0079333 TM/A1/00009/2019 0 NU inactiv. restante din 2021
23 Asociaţia Club Sportiv Atsumi Dance 0081014 BN/A2/00272/2019 12/01/2022 10 suspendat pana pe 23.06
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RAPORT CU ACTIVITATEA BIROULUI FEDERAL AL FRGO,  

DESFASURATA IN INTERVALUL 08 - 31.12.2021 

Activitatea desfasurata Responsabil  Status 

Sedinta BF 14.12.2021 (3,5 ore): act aditional la 

CIM Secretar General (perioada determinata, pana 

pe 31.12.2022), confirmare Antrenor Lot National, 

confirmare Echipa Nationala de Tineri a Romaniei, 

clarificare comisii FRGO (arbitri), confirmare lista 

arbitri FRGO 2022, aprobare Calendar 

Competitional 2022 

Ghetu George-Cristian, 

Iugulescu Sergiu Dan, 

Avram Laura Augustina, 

Fistoiu Bogdan, Fratica 

Anton Tiberiu, Toma 

Iulian, Taranu Mihaela, 

Vasiloanca Codrin 

Rezolvat 

Sedinta BF 22.12.2021 (4 ore): clarificari 

Congresul European de GO - Vatra Dornei 2022 

(invitati Taranu Catalin si Radulescu Mihnea 

Andrei), clarificare comisii FRGO (antrenori, 

cenzori), confirmare Echipa Nationala a Romaniei 

Ghetu George-Cristian, 

Iugulescu Sergiu Dan, 

Avram Laura Augustina, 

Fistoiu Bogdan, Fratica 

Anton Tiberiu, Toma 

Iulian, Taranu Mihaela, 

Vasiloanca Codrin 

Rezolvat 

Implementare semnatura digitala calificata pentru 

membrii BF, Secretar General si Contabila 

Ghetu George-Cristian Rezolvat 

Management Resurse Umane (preluare REVISAL, 

intocmire acte aditionale la CIM Secretar General 

si Contabil, planificare concedii 2022) 

Ghetu George-Cristian Rezolvat 

 

 

Intocmit de,                                                                                 Data, 

Ghetu George-Cristian                                                              26.03.2022 

 

Semnatura,  

_______________________ 
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RAPORT 

de verificare si certificare a situatiei financiare anuale 

 intocmite de Federatia Romana de Go 

 

Subsemnata Dragusinoiu Ioana in calitate de cenzor al Federatiei  Romane de Go am procedat la 

verificarea balanţei contabile si bilantului contabil, întocmite la 31 decembrie 2021, sub responsabilitate 

aconducerii organizaţiei în conformitate cu prevederile Legiicontabilităţii nr. 82 din 1991, modificată şi 

completată. 

 

Pe parcursul anului, cenzorul nu a efectuat verificări prin sondaj. 

 

1. PREZENTAREA FEDERAŢIEI 

 

Sediul social este situat în . str.Calea Piscului nr 10 sect 4  

 

Prezentareaactivităţii 

Federația Română de Go este o structură sportivă de drept privat reorganizată în baza Legii nr. 

69/2000, avand ca activitate principala ,, Alte activitati sportive,, – cod CAEN 9319, având CIF 22045364 

Resursele financiare ale Federaţiei sunt constituite din venituri proprii , fara a avea venituri de la bugetul 

de stat prin Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost 

intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii 

asociatiei. Rezultatele inregistrate de catre federatie au fost raportate de catre adminstratori in situatiile 

financiare ale anului 2021 si sunt anexate la prezentul raport. 

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici 

o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de 

plata, evoluţia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanţele 

de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. 

Sondajele efectuate de Cenzor nu a surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si 

sintetice, la fel ca si in anii anteriori. 

Întocmirea bilanţului contabil s-a făcut pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice cu 

respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, 

verificarea si centralizarea bilanţurilor contabile ale federatiei, precum si cu respectarea prevederilor 

„Legii contabilităţii” nr. 82/1991, OMFP 3103/2017 si  "Planului de conturi” utilizat de aceste entitati, 
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In ceea ce priveşte perioada analizata, menţionez ca Federatia Romana de Go a desfăşurat in anul 

analizat activitati ale organizatiilor profesionale, a realizat încasări si prin conturile deschise la  bănci.  

În urma verificăriilor efectuate au rezultat următoarele 

SITUAŢIA PATRIMONIULUI 

 

Schematic patrimoniul Federației Române de Go de la 31.12.2021 se prezintă astfel:   

 

A C T I V P A S I V 

Activ imobilizat                                                              0 

 

Capital                                                                    0 

 

Stocuri                                                                           12.785   

 

Datorii                                                                     16186 

Creanţe                                                                           1015 

 

Venituri în avans                                                         0 

Trezorerie 

11.923 

Rezultat Reportat                                                 17.218 

Cheltuieli in avans  

0 

Deficit                                                                 -7681 

25.723 25.723 

 

      SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR :  

 

In balanta federatiei, furnizorii, clientii, creditorii si debitorii sunt evidentiati pe analitice. Situatia lor se 

prezinta astfel: 

Sold Furnizori :4.611-Soldurile initiale ce au fost preluate la 01.01.2021 nu sunt evidentiate in analiti. 

Recomand verificarea componentei soldului initial  

Sold Clienti : 0 

Sold Debitori  :997 lei -Soldurile initiale ce au fost preluate la 01.01.2021 nu sunt evidentiate in analiti. 

Recomand verificarea componentei soldului initial 

Sold Creditori : 9.618 lei -Soldurile initiale ce au fost preluate la 01.01.2021 nu sunt evidentiate in analiti. 

Recomand verificarea componentei soldului initial 

 

VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

În anul 2021 Federația Română Go a realizat venituri in cuantum de 89.052  lei, din care : 

-venituri din subventie- MTS                                  75.000    lei 
-venituri din taxe si cotizatii                                    13.880    lei 
-venituri din dif de curs valutar                                   172      lei 
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În anul 2021 Federația Română de Go a efectuat cheltuieli totale în sumă de 96.733 lei. Situaţia 

cheltuielilor, pe elemente de cheltuieli, în perioada analizată se prezintă astfel:   

 

CHELTUIELI  2021 Pondere 

Cheltuieli privind comisioanele 

bancare  1.259 1.30% 

Cheltuieli privind activitatea 

sportiva 37.865 39.14% 

Salarii 51.573 53.31% 

Cheltuieli financiare 32 <1% 

Amortizare 0 0 

Alte cheltuieli  6.004 6.2% 

TOTAL 96.733 
100% 

   
 

 

Rezultatele financiare ale Federaţiei (venituri – cheltuieli) au fost următoarele: 

-  2021 = deficit 7.681 lei  

Rezultatul financiar se calculează ca diferenţă între veniturile realizate şi cheltuielile efectuate. În 

cazul în care veniturile sunt mai mici decat cheltuielile rezultatul financiar apare sub formă de deficit de 

surse.  

 

Deficitul total la 31.12.2021 cu care se înregistrează Federatia este  de 7.681 lei. 

 

Cenzorul certifica prin prezentul raport,  datele  din Bilanţul Contabil si Anexele sale, încheiat pe 

anul 2021. Raportul a fost întocmit in 2 exemplare originale, pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

Cenzor al Federatiei Romane de Go  

 

Ioana Dragusinoiu 

 

 



FEDERATIA ROMANA DE GO

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
estimat pentru anul 2022

A VENITURI (lei)
Nr. Sursa Total T1 T2 T3 T4

1 Venituri proprii 29578 18298 1980 5000 4300
2 Contract 2683 100000 20946 21274 26908 30872

TOTAL VENITURI 129578 39244 23254 31908 35172

B CHELTUIELI (lei)
Nr. Activitate Total T1 T2 T3 T4

1 Calendar National 25324 1941 1198 9847 12338
2 Calendar International 0
3 Pregatire loturi 4000 880 0 0 3120
4 Personal 66310 15253 17019 17019 17019
5 Bunuri si servicii 26289 11771 6878 1695 5945
6 Materiale si echipament sportiv 0
7 Control doping 1000 1000
8 Congrese si conferinte internationale 500 500
9 Organizare cursuri de formare si perfectionare antrenori 1000 1000

10 Pregătire, organizare/participare competiții pentru juniori mici 0
11 Pregătire, organizare/participare competiții pentru copii sub 9 ani 0
12 Indemnizații sportive pentru juniori I și tineret 0
13 Pregătire, organizare/participare competiții pentru persoane cu nevoi speciale 0
14 Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive 0

TOTAL CHELTUIELI 124423 29845 25095 30061 39422

C VENITURI - CHELTUIELI (lei)
Nr. Sursa Total T1 T2 T3 T4

1 Venituri 129578 39244 23254 31908 35172
2 Cheltuieli 124423 29845 25095 30061 39422

Venituri - Cheltuieli 5155 9399 -1841 1847 -4250



FEDERATIA ROMANA DE GO

VENITURI
estimate pentru anul 2022

A VENITURI PROPRII
TOTAL T1 T2 T3 T4

Nr. Sursa buc lei buc lei buc lei buc lei buc lei
1 cotizatii cluburi 16 3200 16 3200
2 cotizatii sportivi Copii-Tineret 107 3210 107 3210
3 cotizatii sportivi Seniori 61 3660 61 3660
4 taxe transfer 10 600 5 300 0 5 300 0
5 taxe legitimare 17 510 7 210 0 0 10 300
6 taxe concursuri A 184 7200 0 0 0 0 64 3200 120 4000
7 taxe concursuri B 196 7430 100 3950 66 1980 30 1500 0 0
8 taxe concursuri C 8 320 8 320 0 0 0 0 0 0
9 taxe concursuri X 42 1620 42 1620 0 0 0 0 0 0

10 retur Dan Iugulescu plata semnatura electronica 0 128 128
11 recuperare cheltuieli decizia 1808 din 08.07.2020 0 1700 1700

TOTAL 641 29578 346 18298 66 1980 99 5000 130 4300

B VENITURI BANI PUBLICI
TOTAL T1 T2 T3 T4

Nr. Sursa lei lei lei lei lei
1 contract Ministerul Sportului 2683 din 28.02.2022 100000 20946 21274 26908 30872

TOTAL 100000 20946 21274 26908 30872



I. CALENDAR NATIONAL

TOTAL ORGANIZARE PREMII

Total
din care

Total
din care

Spatiu
Arbitraj Echipaj 

medical Total
din care

Nr. Data Competitie Categorie Loc Sportivi FRGO C 2683 FRGO C 2683 Indemnizatii Cazare Masa Transport FRGO C 2368
buc lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei

01 22/01 - 23/01 T1 Campionatul National Individual pentru Veterani B online 7 475 175 0 175 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0
02 22/01 - 23/01 T1 Campionatul National Individual pentru Studenti si Tineri B online 24 1000 400 0 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0
03 23/01 - 24/01 T1 Concurs selectie lot national EYGC 2022 B online 21 350 350 0 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0
04 05/02 - 06/02 T1 Campionatul National pentru Perechi X online 18 360 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0
05 19/02 - 20/02 T1 Campionatul National Individual pe Categorii de Varsta - etapa 1 B online 48 656 656 0 656 656 0 656 0 0 0 0 0 0 0
06 26/03 - T1 Campionatul National Individual Rapid C online 8 420 120 0 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0
07 26/03 - T1 Campionatul National Individual 9x9 X online 8 360 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0
08 27/03 - T1 Campionatul National Individual Blitz X online 8 360 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0
09 27/03 - T1 Campionatul National 13x13 X online 8 360 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0
10 16/04 - 17/04 T2 Campionatul National Individual pe Categorii de Varsta - etapa 2 B online 40 613 0 613 613 0 613 613 0 0 0 0 0 0 0
11 30/04 - 01/05 T2 Campionatul National Individual Feminin B online 10 525 0 225 225 0 225 225 0 0 0 0 0 0 0
12 11/06 - 12/06 T2 Campionatul National Individual - Semifinala B online 16 360 0 360 360 0 360 360 0 0 0 0 0 0 0
13 07/07 - 10/07 T3 Campionatul National Individual - Finala A Pitesti 8 2392 0 2392 1592 0 1592 392 0 0 0 1200 800 0 800
14 08/07 - 09/07 T3 Trofeul Shodan A Pitesti 8 636 0 636 336 0 336 336 0 0 0 0 300 0 300
15 08/07 - 09/07 T3 Cupa Romaniei - Semifinala A Pitesti 16 420 0 420 420 0 420 420 0 0 0 0 0 0 0
16 01/09 - 02/09 T3 Campionatul National pentru Echipe Copii - Tineret A Caracal 16 2620 0 2620 1020 0 1020 420 0 0 0 600 1600 0 1600
17 03/09 - 04/09 T3 Campionatul National Individual pe Categorii de Varsta - etapa 3 B Caracal 30 1075 0 1075 1075 0 1075 475 0 0 0 600 0 0 0
18 24/09 - 25/09 T3 Cupa Romaniei - Finala A Cluj-Napoca 16 2704 0 2704 1104 0 1104 504 0 0 0 600 1600 0 1600
19 15/10 - 16/10 T4 Campionatul National pentru Echipe A Bucuresti 20 2290 0 2290 1090 0 1090 490 0 0 0 600 1200 0 1200
20 29/10 - 30/10 T4 Campionatul National Individual pe Categorii de Varsta - etapa 4 A Bucuresti 20 1090 0 1090 1090 0 1090 490 0 0 0 600 0 0 0
21 30/11 - 01/12 T4 Cupa Romaniei pentru Copii - Tineret A Bistrita 40 2798 0 2798 2198 0 2198 858 400 140 200 600 600 0 600
22 02/12 - 03/12 T4 Campionatul National Individual pe Categorii de Varsta - Finala A Bistrita 40 6161 0 6161 2161 0 2161 821 400 140 200 600 4000 0 4000

TOTAL 430 28024 1941 23383 15224 1941 13283 0 8344 800 280 400 5400 10100 0 10100

TOTAL
Total FRGO C 2683

T1 1941 1941 0
T2 1198 0 1198
T3 9847 0 9847
T4 12338 0 12338

25324 1941 23383

ORGANIZARE
Total FRGO C 2683

T1 1941 1941 0
T2 1198 0 1198
T3 5547 0 5547
T4 6538 0 6538

15224 1941 13283

PREMII
Total FRGO C 2683

T1 0 0 0
T2 0 0 0
T3 4300 0 4300
T4 5800 0 5800

10100 0 10100



III. PREGATIRE LOTURI NATIONALE

ESTIMAT ALOCAT
C 2683 FRGO TOTAL

Nr. Data Activitate Loc Sportivi Antrenor Lei Lei Lei Lei
1 12/02 - 13/02 pregatire lot EYGC 2022 online 24 1 440 0 440 440

cazare, masa, transport lot 0
cazare, masa, transport antrenor 0
plata antrenor 2 zile x 4 ore 440 440 440

2 26/02 - 27/02 pregatire lot EYGC 2022 online 24 1 440 0 440 440
cazare, masa, transport lot 0
cazare, masa, transport antrenor 0
plata antrenor 2 zile x 4 ore 440 440 440

3 07/10 - 09/10 pregatire lot PGETC 2022 online 10 1 660 0 660 660
cazare, masa, transport lot 0
cazare, masa, transport antrenor 0
plata antrenor 3 zile x 4 ore 660 660 660

4 21/10 - 23/10 pregatire lot EYGTC 2022 online 24 1 660 0 660 660
cazare, masa, transport lot 0
cazare, masa, transport antrenor 0
plata antrenor 3 zile x 4 ore 660 660 660

5 30/11 - 04/12 pregatire lot EYGC 2023 Bistrita 24 1 31860 0 1800 1800
cazare, masa, transport lot 31200 0
cazare, masa, transport antrenor 1280 1140 1140
plata antrenor 4 zile x 3 ore 660 660 660

TOTAL 34060 0 4000 4000

cazare, masa, transport lot

ESTIMAT
ALOCAT

C 2683 FRGO TOTAL
T1 0 0 0 0
T2 0 0 0 0
T3 0 0 0 0
T4 31200 0 0 0

31200 0 0 0

cazare, masa, transport antrenor

ESTIMAT
ALOCAT

C 2683 FRGO TOTAL
T1 0 0 0 0
T2 0 0 0 0
T3 0 0 0 0
T4 1280 0 1140 1140

1280 0 1140 1140

plata antrenor

ESTIMAT
ALOCAT

C 2683 FRGO TOTAL
T1 880 0 880 880
T2 0 0 0 0
T3 0 0 0 0
T4 1980 0 1980 1980

2860 0 2860 2860

TOTAL

ESTIMAT
ALOCAT

C 2683 FRGO TOTAL
T1 880 0 880 880
T2 0 0 0 0
T3 0 0 0 0
T4 33180 0 3120 3120

34060 0 4000 4000



V. BUNURI SI SERVICII

TOTAL T1 T2 T3 T4

Nr. Activitate General FRGO C 2683 General FRGO C 2683 General FRGO C 2683 General FRGO C 2683 General FRGO C 2683

1 sediu (apa + gunoi) 180 45 135 45 45 0 45 0 45 45 0 45 45 0 45

2 audit financiar 2021 1800 0 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 raport cenzor 2021 250 0 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 cotizatie ASCDMSS 6000 500 5500 1500 500 1000 1500 0 1500 1500 0 1500 1500 0 1500

5 notar AG 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 0 2700

6 taxe judecatorie documente AG 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150

7 cotizatie EGF 2500 0 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 cotizatie IGF 1500 0 1500 0 0 0 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0

9 consumabile si papetarie 2000 200 1800 600 200 400 0 0 0 0 0 0 1400 0 1400

10 comisioane bancare 600 600 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0

11 cheltuieli sentinta 531 din 03.12.2021 4926 4926 0 4926 4926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 taxe si impozite sentinta 531 din 03.12.2021 3683 3683 0 0 0 0 3683 3683 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26289 9954 16335 11771 5821 5950 6878 3833 3045 1695 150 1545 5945 150 5795



 

 

 

Regulamentul de desfăşurare a Campionatului Național Individual de GO 

 

Art.1   Generalități    

(1) Campionatul Național Individual de GO este deschis tuturor jucătorilor din România, 

indiferent de vârstă sau sex. 

(2) Campionatul se organizează anual, în două etape: semifinala și finala. 

 

Art.2   Etapa semifinală 

(1) În etapa semifinală pot participa toți jucătorii de nivel dan, cu excepția celor doi jucători 

calificați din oficiu direct în etapa finală (campionul și vicecampionul din anul precedent). 

(2) Comisia centrală de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive prin subcomisia de 

clasificări sportive poate oferi dreptul de participare în semifinală (wild-card) la maxim 3 

jucători cu rezultate deosebite în activitatea sportivă. Decizia subcomisiei va fi motivată în 

scris și va fi transmisă arbitrilor delegați și organizatorilor cu minim 3 zile înainte de începerea 

competiției. 

(3) În eventualitatea în care numărul sportivilor participanți este impar, organizatorul local 

poate oferi dreptul de participare în semifinală (wild-card) unui sportiv, dacă are acordul 

majorității sportivilor participanți. 

(4) Semifinala se desfășoară în sistem elvețian, 6 runde, timp de gândire 1h, byo-yomi 3x30". 

Organizatorul poate opta pentru una din următoarele două variante: o rundă vinerea, trei runde 

sâmbăta, două runde duminica ; trei runde sâmbăta, trei runde duminica.  

(5) Criteriile de departajare pentru întocmirea clasamentului sunt următoarele, in ordine: numărul 

de victorii; suma punctelor adversarilor SOS; suma punctelor adversarilor învinși SODOS; 

confruntarea directă DC (Direct Confrontation). 

(6) În urma etapei semifinale, primii 6 clasați se califică în etapa finală a Campionatului. 

 

Art.3   Etapa finală 

(1) Finala este organizată în sistem turneu round-robin de 8 sportivi, 7 runde (maxim 2 runde pe 

zi), timp de gândire 1h30', byo-yomi 5x1'. 

(2) Cei 8 sportivi calificați în finală trebuie să confirme participarea cu cel puțin 30 de zile înainte 

de începerea acesteia. În caz că unul sau mai mulți sportivi calificați renunță la participarea în 

etapa finală, participanții la etapa semifinală, începând cu cel clasat pe locul 7 și continuând cu 

locurile următoare sunt solicitați să-și exprime disponibilitatea de a participa în etapa finală, 

până la ocuparea celor 8 locuri.    



 

 

(3) Parizarea pe runde se face conform algoritmului următor (1...8 reprezentând participanții la 

finală, în ordinea GoR-ului din preziua începerii finalei), primul jucător din cadrul fiecărei 

perechi fiind cel care va juca cu piesele negre: 

R1    R2   R3    R4   R5    R6   R7  

8-1   1-7   6-1   1-5   4-1   1-3   2-1 

5-2   2-8   7-2   2-6   3-2   2-4   4-3 

3-6   5-3   3-8   7-3   8-5   5-7   6-5 

7-4   4-6   5-4   4-8   6-7   8-6   7-8 

(4) Dacă la începutul finalei sunt prezenți numai 7 sportivi, sportivul lipsă va fi considerat 

jucătorul cu numărul 8, parizarea pe runde fiind cea de la punctul (3). 

(5) Criteriile de departajare pentru întocmirea clasamentului sunt următoarele, în ordine: numărul 

de victorii; suma punctelor adversarilor învinși SODOS; confruntarea directă DC (Direct 

Confrontation). 

 

Art.4   Campionul Național 

(1) Campionul Național va fi desemnat sportivul care va ocupa locul 1 în etapa finală a 

Campionatului Național Individual de GO. 

(2) Pentru locul I la Campionatul Național Individual de GO, în caz de egalitate de număr de 

victorii se va organiza în termen de maxim 60 de zile un baraj în condiții similare finalei. 

 

Art.5   Reprezentantul României la Campionatul Mondial de GO pentru Amatori 

(1) Campionul Național va reprezenta România la Campionatul Mondial de GO pentru 

Amatori.  

(2) În caz că acesta renunță la participarea la Campionatul Mondial de GO pentru 

Amatori, participanții la etapa finală, începând cu cel clasat pe locul 2 și continuând cu 

locurile următoare sunt solicitați să-și exprime disponibilitatea de a participa la Campionatul 

Mondial de GO pentru Amatori, până la stabilirea reprezentantului României la această 

competiție.    

 

  

 



FEDERAȚIA ROMANA DE GO 
 

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Calea Piscului, nr. 10; NI: B/C/00042/2002; CIF: 4203580; 
IBAN: RO45RNCB0090000558900001; email: bf@frgo.ro 

 

 
REGULAMENTE PENTRU CAMPIONATELE NAȚIONALE 

DE GO - BLITZ, RAPID, 9X9 ȘI 13X13 
 

 

I. Generalități 

Au drept de joc sportivii legitimați la un club afiliat la Federația Română de GO (FRGO), 

care au taxele, cotizațiile și vizele anuale achitate la zi. 

În cazul partidelor desfășurate online, se aplică dispozițiile Regulamentului antifraudă pentru 

partidele online (pe internet) din Calendarul competițional intern național (organizator 

FRGO). 

 

II. Campionatul Național de GO-Blitz (19x19) 

Sistem de joc: elvețian, reguli japoneze, komi 6,5 puncte 

Număr runde: 6 

Timp de gândire: 1 minut, byo-yomi 3x10 secunde 

 

III.  Campionatul Național de GO-Rapid (19x19) 

Sistem de joc: elvețian, reguli japoneze, komi 6,5 puncte 

Număr runde: 5 

Timp de gândire: 25 de minute, byo-yomi 3x10 secunde 

 

IV.  Campionatul Național de GO 9x9 

Sistem de joc: elvețian, reguli japoneze, komi 6,5 puncte 

Număr runde: 1 pentru 2 participanți, 3 pentru 3-4 participanți,  5 pentru  5-12  participanți, 6 

pentru  13-16  participanți, 7 pentru 17-32 de  participanți 

              * O rundă = două partide, tur-retur (o partidă cu albul, una cu negrul) 

Timp de gândire: 1 minut, byo-yomi 3x10 secunde 
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FEDERAȚIA ROMANA DE GO 
 

Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Calea Piscului, nr. 10; NI: B/C/00042/2002; CIF: 4203580; 
IBAN: RO45RNCB0090000558900001; email: bf@frgo.ro 

 

V. Campionatul Național de GO 13x13 

Sistem de joc: elvețian, reguli japoneze, komi 6,5 puncte 

Număr runde: 1 pentru 2 participanți, 3 pentru 3-4 participanți, 5 pentru 5-12  participanți, 6 

pentru  13-16  participanți, 7 pentru  17-32 de  participanți 

Timp de gândire: 1 minut, byo-yomi 3x10 secunde 

 

VI. Organizarea și desfășurarea concursului 

Jucătorul care nu se prezintă la rundă până la terminarea timpului de gândire va pierde partida 

din runda respectivă. 

Terminarea timpului de joc înainte de a plasa piesa pe tablă, conduce la pierderea partidei. 

În situația în care partida începe cu culorile greșite, poate fi oprită înainte de efectuarea a cel 

mult patru mutări; dacă jucătorii sau arbitrul nu observă, partida continuă iar rezultatul va fi 

consemnat. 

 

VII. Clasamentul final 

Poziția în clasament va fi stabilită în funcție de următoarele criterii: numărul de 

victorii/puncte (NBW), SOS, SODOS, DC. 

În caz de egalitate a numărului de victorii/puncte (NBW), pentru stabilirea podiumului 

(locurile 1, 2, 3), în cel mult 60 de zile se vor organiza partide de departajare (baraj) în 

condiții de concurs similare, în sistem dublu knockout. 

 

16.03.2022 
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Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva 
 
Orice concurs oficial organizat pe teritoriul Romaniei de catre FRGO si cluburile afiliate 
la FRGO se va supune regulilor de mai jos. Prin inscrierea si participarea in concurs, toti 
sportivii, antrenorii, rudele lor de pana la gradul IV si alti membrii din staff-ul sportivilor 
isi asuma aceste reguli.  
De asemenea, spectatorii care asista la partide, altii decat cei mai sus mentionati, isi 
insusesc si isi asuma prezentul regulament. 
 
Art. 1  
In timpul desfasurarii tuturor partidelor din runda, jucatorilor le este interzis: 
 
a) sa comenteze partida proprie sau alte partide aflate in desfasurare; 
b) sa consulte materiale de go ajutatoare; 
c) sa analizeze secvenţe din partidă pe alta tabla; 
d) sa folosească dispozitive electronice pentru analizarea partidei 
e) sa se joace cu piesele, producand zgomot 
f) sa impiedice vizibilitatea adversarului asupra tablei sau a prizonierilor capturaţi 
g) sa opreasca ceasul fara acordul arbitrului, exceptie facand situatia in care captureaza 
mai mult de 3 piese si cea in care fiecare perioada de byo-yomi trebuie setata manual pe 
ceasuri mecanice. 
h) sa intreprinda actiuni de distragere a atentiei partenerului de joc 
i) sa consume alimente sau bauturi alcoolice în sala de joc      

j) sa perturbe linistea in sala de joc in orice mod               

k) sa desfasoare alte activitati in timpul partidei (partide simultan, lectii de go, utilizarea 

laptopului etc.) 

Faptele prevazute la pct. a, b, c, d, g, reclamante de adversar catre arbitrul concursului, 

vor fi sanctionate cu pierderea partidei. 

Faptele prevazute la art. e, f, h, i, j, k, reclamate de adversar catre arbitrul concursului, vor 

atrage un prim avertisment pentru jucatorul in culpa, urmand ca la a doua abatere in 

aceeasi partida sa fie sanctionat cu pierderea partidei. 

Faptele prevazute la pct. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j pot fi reclamate si de alti jucatori din sala 

catre arbitrul concursului si ele se vor sanctiona conform regulamentului. 

 
 
 
 
 
 



Art. 2 
 În timpul desfăşurării tuturor partidelor din runda, spectatorii nu au voie să 

intreprindă niciun fel de acţiuni care să perturbe desfăşurarea partidelor, cum ar fi: 
 

a) să comenteze o partidă 
b) să dea sfaturi unui jucător, sa il incurajeze sau admonesteze, nici în timpul partidei, 
nici în pauzele acesteia 
c) să emită, în orice fel, aprecieri valorice asupra partidei sau mutărilor făcute 
d) să poarte între ei discuţii cu voce tare sau prelungite 
e) să folosească telefoane mobile în sala de joc, telefonul mobil va fi închis sau pus pe 
alarmă silenţioasă, iar convorbirile telefonice vor fi purtate în afara sălii de joc; 
f) să consume alimente sau bauturi alcoolice în sala de joc 
g) să se îngrămădească în jurul mesei de competiţie 
h) sa joace partide de go in sala de concurs 
i) orice contact intre spectatori si jucatori cu privire la partida in desfasurare este interzis 
in timpul acesteia, atat in sala cat si in afara ei. 
 
La sesizarea oricaruia din jucatori, spectatorul va fi mai intai avertizat si apoi evacuat din 
sala. Daca spectatorul are calitatea de antrenor sau ruda pana la gradul IV al unuia din 
jucatorii in legatura cu care s-a consumat fapta in cazul literelor a, b, c, g, sau al mai 
multor jucatori, in cazul literelor d, e, f, h, si refuza sa se supuna deciziei arbitrului, acesta 
va acorda partida pierduta in runda respectiva respectivilor jucatori ai 
antrenorului/rudei/spectatorului. 
In cazul alineatului b, daca indicarea mutarii sau sfatul acordat jucatorului au fost vadite 
si probate, arbitrul va proceda la notarea partidei drept pierduta de catre acest jucator. 
In situatia in care aceeasi persoana (spectator, ruda pana la gradul IV, antrenor, 
instructor, samd) recidiveaza la alte concursuri, sanctiunea va fi interzicerea accesului in 
sala la orice concurs raportat la EGD din Romania. In situatia in care nu se va conforma 
acestei interdictii, sportivul nu va avea drept de joc in respectivul concurs. 
 

Art.3.  
a. Dupa terminarea partidelor proprii din concurs, jucatorilor le este permis sa 

analizeze in sala de joc partida proprie sau sa joace alte partide amicale, cu obligatia de a 
o face in liniste. La sesizarea oricaror jucatori de la celelalte mese, in cazul in care 
activitatea perturba desfasurarea rundei, arbitrul va proceda la avertizarea celor in cauza 
si in cazul in care perturbarea persista, jucatorul/jucatorii in cauza vor pierde partida din 
runda respectiva si vor fi scosi din concurs.  

 b. Fumatul si consumarea bauturilor alcoolice sunt strict interzise in sala de joc 
sub sanctiunea imediata a pierderii partidei sau evacuarii, in cazul spectatorilor, din sala 
de joc.  

 
 
 
 



Art.4  
a. Independent de aspectele decise de arbitrul concursului in legatura cu rezultatul 

unei partide sau clasamentul concursului, Comisia de Disciplina poate dispune pentru 
jucatorii de go urmatoarele sanctiuni: 

- Avertisment 
- Vot de blam 
- Amenda in cuantum de 200 pana la 1000 lei catre Federatia Romana de GO 
- Excluderea de la urmatoarea competitie organizata de FRGO sau de vreun club 

afiliat la FRGO; 
- Excluderea pe o perioada determinata de la participarea la orice concurs 

organizat de FRGO sau de vreun club afiliat la FRGO 
- Excluderea pe o perioada nedeterminata de la participarea la orice concurs de 

GO prin retragerea legitimarii 
 

Sanctiunile se vor aplica in functie de gravitatea faptelor savarsite. O sanctiune 
aplicata va constitui un antecedent iar urmatoarea va fi in mod obligatoriu mai severa 
decat cea anterioara 

 
b. Independent de aspectele decise de arbitrul concursului in timpul desfasurarii 

acestuia, Comisia de Disciplina poate dispune pentru persoanele care au savarsit o fapta 
interzisa de prezentul regulament urmatoarele sanctiuni: 

- Avertisment 
- Vot de blam 
-Amenda in cuantum de 200 pana la 1000 lei, in cazul antrenorilor sau 

instructorilor 
- Interzicerea accesului la un anumit concurs organizat in Romania 
- Declararea persoanei drept “persona non grata” si interzicerea accesului acesteia 

la orice concurs organizat in Romania. In acest din urma caz, un antrenor sau instructor 
de GO isi va pierde aceasta calitate. 

Sanctiunile se vor aplica in functie de gravitatea faptelor savarsite. O sanctiune 
aplicata va constitui un antecedent iar urmatoarea va fi in mod obligatoriu mai severa 
decat cea anterioara 

 
Art. 5  
In ceea ce priveste arbitrajul si deciziile luate in legatura cu concursul si disciplina 

in sala, arbitrul are deplina putere de decizie. Arbitrul este obligat sa mentioneze intr-un 
proces-verbal orice decizie luata in baza prezentului Regulament, precum si temeiurile 
situatiei de fapt care au dus la luarea acesteia. Procesul-verbal va fi predat secretarului 
Federatiei pentru inregistrare. 

Deciziile arbitrului se limiteaza la concursul respectiv, fara a putea decide nimic ce 
excede sfera acestuia. Arbitrul va putea formula un raport disciplinar catre Comisia de 
Disciplina continand cele intamplate. 



Jucatorii care refuza aplicarea deciziilor arbitrului urmeaza sa piarda partida din 
runda respectiva si in ipoteza in care atitudinea lor persista, vor fi descalificati din 
concurs pentru rundele ramase. 

Aceleasi sanctiuni se aplica pentru jucatorii din concurs ai caror parinti, antrenori, 
rudele lor de pana la gradul IV si alti membri din staful sportivilor refuza acceptarea 
deciziilor arbitrului concursului. 

In cazul in care exista plangeri ulterioare concursului (fara ca acestea sa fi fost 
formulate in timpul concursului) sau autosesizari ale Comisiei de Disciplina ulterioare 
concursului, pentru fapte care au avut loc in timpul acesteia, Comisia poate dispune in 
acest caz sanctiuni disciplinare, dar rezultatul si ierarhia din concurs raman cele stabilite 
de arbitru. 
 

Art. 6  
Competenta de solutionare a oricaror litigii legate de arbitraj si organizare apartine 

arbitrului concursului, organizatorilor si Comisiei centrale a arbitrilor. 
 
Art. 7  
Competenta de solutionare a sesizarilor in materie de disciplina apartine in prima 

instanta Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva si in apel Comisiei de Apel. Aceasta se 
refera la:   

 
-     plangerile impotriva deciziilor arbitrului concursului, ulterioare concursului 
- sesizari ulterioare asupra unor fapte disciplinare care au avut loc in timpul 

concursului,  
- cazurile in care Comisia se autosesizeaza. 

 
Toate deciziile Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt supuse apelului in termen de 
15 zile calendaristice de la comunicare. Comunicarea se va face pe adresa de mail a celor 
vizati, in masura in care este cunoscuta, pe adresa de email a presedintelui clubului la 
care sunt legitimati sportivii si pe siteul FRGO. 

 
Art. 8  
a. Plangerile, impotriva hotararilor disciplinare ale arbitrilor formulate catre 

Comisia de Disciplina si Etica Sportiva sunt supuse unei taxe de 200 lei, care, sub 
sanctiunea anularii sesizarii, va fi achitata odata cu formularea acesteia in contul 
Federatiei Romane de GO. Sesizarile unor fapte disciplinare, asa cum au fost descrise mai 
sus, dar care nu au fost analizate si sanctionate de arbitrii de concurs sunt scutite de taxa 
de timbru. 

Plangerea se va face in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data terminarii 
concursului pe adresele de mail ale Federatiei Romane de GO si ale membrilor Comisiei 
de Disciplina afisate pe siteul FRGO, sub sanctiunea anularii ei ca tardiv formulata. 

b. Apelurile impotriva hotararilor Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt 
supuse unei taxe in cuantum de 100 lei care, sub sanctiunea nulitatii apelului, va fi 
achitata odata cu formularea acestuia catre Federatia Romana de GO. 



c. Sanctiunea neachitarii taxei odata cu formularea plangerii/sesizarii/apelului 
consta anularea actului. Dovada achitarii taxei se va anexa plangerii/sesizarii/apelului. 

 
Art. 9  
Pentru analizarea oricarei spete cu care este sesizata, Comisia va proceda la 

solicitarea de a relata cele intamplate adresata atat celui care a sesizat fapta cat si celui 
acuzat de savarsirea ei. De asemenea, Comisia va apela la toti cei care au fost de fata 
pentru relatarea celor intamplate si la orice alte probe care pot contribui la aflarea 
adevarului (filmari, inscrisuri, etc.) 

Comisia va astepta 15 zile pentru a afla punctul de vedere al partilor implicate si 
pentru ca tertii sa poata depune marturie asupra celor stiute. In situatii exceptionale, in 
care cei de mai sus arata ca termenul respectiv trebuie prelungit din motive obiective, 
pentru strangerea probelor, Comisia poate astepta un maxim inca 15 zile. 

 
Art. 10  
Deciziile Comisiei se iau cu votul majoritatii membrilor care voteaza asupra spetei 

supusa anchetei. Daca unul din membri se abtine, se considera ca si-a exercitat dreptul de 
vot. In cazul egalitatii numarului de voturi, va avea prioritate votul Presedintelui 
Comisiei. In ipoteza in care numarul de voturi este egal, fara ca Presedintele sa isi fi 
exercitat dreptul de vot, plangerea/sesizarea va fi considerata respinsa. 

Daca unul din membri a fost implicat direct in evenimentul anchetat, el nu isi va 
putea exprima votul cu privire la niciun aspect. 

Oricare din membri poate fi recuzat de persoana care a facut reclamatia/sesizarea 
sau de persoana care este anchetata pentru savarsirea faptei disciplinare. Decizia in 
aceasta privinta va fi luata de ceilalti doi membri ai Comisiei, conform regulilor de mai 
sus. 

 
Art. 11  
Decizia Comisiei se emite in forma scrisa, continand descrierea amanuntita a 

situatiei de fapt retinute si a temeiurilor de drept care stau la baza ei. De asemenea, vor fi 
indicate probele care au fost luate in considerare si modul in care acestea au fost 
apreciate. 

Ea va contine de asemenea aratarea votului fiecarui membru al Comisiei, in parte. 
Decizia va fi inregistrata, impreuna cu eventuala Decizie pronuntata in apel (care se 
supune acelorasi cerinte procedural), atat in arhiva Comisiei de Disciplina si Etica 
Sportiva, cat si in arhiva Federatiei Romane de GO. In termen de 6 luni, ambele 
exemplare vor fi semnate de toti membrii Comisiei. 

Decizia Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva va fi adoptata nu mai tarziu de 3 
luni de la savarsirea faptei si nu mai tarziu de 45 zile de la formularea sesizarii/plangerii. 

Dosarul continand toate actele cazului se va pastra 5 ani in arhiva Comisiei iar 
Decizia in intregul ei va fi pastrata intr-un Registru special constituit in acest sens. 

 
 
 



Art. 12  
Aceleasi reguli formale se aplica Deciziilor Comisiei de Apel. 
Deciziile Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva sunt supuse apelului, care va fi 

declarat in 15 zile calendaristice de la data comunicarii Deciziei, sub sanctiunea anularii 
sale ca tardiv formulat. 

Apelul se trimite pe adresele de mail ale Federatiei Romane de GO si ale 
membrilor Comisiei de Disciplina si Etica Sportiva. 

Apelul, impreuna cu Decizia si  toate probele care au stat la baza Deciziei din fond, 
vor fi inaintate Comisiei de Apel. 

In apel este permisa administrarea unor probe noi. Comisia de apel va lansa un 
nou apel partilor implicate pentru a formula aparari noi sau a depune probe noi la dosar. 

Se pastreaza aceleasi termene pentru instrumentarea cazului ca la fond. 
Decizia Comisiei de Apel este definitiva si nu mai poate fi atacata in fata organelor 

FRGO. Dosarul continand toate actele, inclusive cele din apel, se restituie spre arhivare si 
pastrare Comisiei de Disciplina si Etica sportiva. 
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Regulamentul antifraudă pentru partidele online (pe internet) din 

Calendarul competițional intern național (organizator FRGO) 

 

Având in vedere: 

- Prevederile Art. 12, punctul (3), litera l) din Statutul FRGO: 

“(3) In vederea realizării obiectivelor sale F.R.GO exercită următoarele atribuţii principale: 

l) intreprinde măsuri … pentru promovarea spiritului de fair-play …;” 

- Prevederile Art. 23 din Statutul FRGO: 

“Membrii F.R.GO au următoarele obligaţii: 

j) să acţioneze … pentru promovarea spiritului de fair-play in competiţii şi in afara lor;” 

- Prevederile Art. 84 litera c) din Statutul FRGO:  

“Răspunderea disciplinară reprezintă ansamblul de norme legale privind sancţionarea faptelor de 

incălcare cu vinovăţie, de către orice persoană fizică sau juridică a unor reguli sau norme de 

conduită, care asigură desfăşurarea in condiţii de eficienţă a procesului de activitate in jocul de GO, 

reguli acceptate şi asumate prin chiar actul afilierii la F.R.GO. Astfel de fapte sunt: 

c) nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate in locurile in care se desfăşoară acţiuni 

sportive de GO;” 

- Organizarea unui numar tot mai mare de competiții din Calendarul competitional intern al 

Federației Române de GO (FRGO), pe internet (online); 

- Dezvoltarea programelor de Inteligență Artificială (AI) și atingerea unui nivel foarte ridicat la 

jocul de GO; 

- Utilizarea programelor de AI pe o scară largă (sportivi, instructori, antrenori, profesori etc.); 

 

Federația Română de GO stabilește următoarele reguli pentru desfășurarea partidelor oficiale online: 

1. Înregistarea video cu sunetul pornit se va efectua pe toată durata partidei. Prin înregistrare 

video se înțelege un clip video care nu este modificat, are continuitate și acoperă întreaga 

partidă.  

2. Ecranul dispozitivului pe care se joacă partida, mâinile, mouse-ul și tastatura (pentru 

dispozitivele dotate cu astfel de accesorii) vor fi în permanență la vedere. 

3. Ecranul dispozitivului trebuie să afișeze tabla de joc și plasarea pieselor. Orice alte ferestre 

deschise pe dispozitivul pe care se joacă partida, care nu au legătură cu partida, vor fi închise. 

mailto:bf@frgo.ro
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4. Atât calitatea imaginii cât și cea a sunetului trebuie să fie realizate la o calitate care să permită 

identificarea detaliilor; nu sunt acceptate înregistrările audio-video neclare, nefocalizate sau 

încețoșate. 

5. Pe toată durata desfășurării partidei este interzisă utilizarea altor dispozitive (laptop, telefon, 

tabletă, căști audio etc.); sunt interzise activități precum cititul sau scrisul (cărți, caiete, broșuri, 

fișe etc.). 

6. Sunt interzise încurajările sub orice formă primite din partea terților, sfaturile și discuțiile cu 

alte persoane pe chestiuni care au legatură cu partida (în particular) sau cu jocul de GO (în 

general). 

7. Începutul înregistrării trebuie să conțină următoarele: denumirea concursului, numărul rundei, 

data, ora de începere, numele celui care face înregistrarea și numele adversarului. 

8. Înainte de începerea partidei, pentru reducerea sau eliminarea suspiciunilor, se recomandă 

stabilirea unei conexiuni video, cu sunetul pornit, între participanți (Google Meet, Zoom, 

Skype, Microsoft Teams, Whatsapp etc.). 

9. Pentru partidele în care cel puțin unul dintre sportivi are ratingul EGD mai mare sau egal cu 

1150 (9 kyu), înregistrarea partidei este obligatorie (https://europeangodatabase.eu/EGD/). 

10. Pentru partidele în care ambii sportivi au ratingul EGD mai mic de 1149 (10 kyu), înregistrarea 

partidei este opțională, însă devine obligatorie prevederea de la punctul 8 din prezentul 

Regulament. 

11. Participanții sunt obligați sa păstreze înregistrările 72 de ore de la terminarea partidei. 

12. Reclamațiile vor fi trimise pe email la bf@frgo.ro în atenția Comisiei de disciplină si etică 

sportivă a FRGO, în cel mult 24 de ore de la terminarea partidei. Reclamațiile trimise după mai 

mult de 24 de ore de la terminarea partidei nu vor mai fi luate în considerare. 

13. La solicitarea Comisiei de disciplină si etică sportivă, participanții sunt obligați să trimită 

înregistrarea partidei care face obiectul reclamației. În situația în care Comisia de disciplină si 

etică sportivă nu-și poate îndeplini atribuțiile, solicitarea va fi trimisă de către Biroul Federal al 

FRGO. 

14. Comisia de disciplină si etică sportivă este singura în măsură să decidă cu privire la săvarșirea 

sau nu a unei fapte neregulamentare. În situația în care Comisia de disciplină si etică sportivă 

nu-și poate îndeplini atribuțiile, reclamația va fi analizată de Biroul Federal al FRGO. 

15. Frauda este confirmată într-una din următoarele situații: 

a) Refuzul sportivului de a trimite înregistrarea partidei care face obiectul reclamației; 

b) Netrimiterea înregistrării în 48 de ore de la trimiterea solicitării; 

mailto:bf@frgo.ro
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c) În urma verificării înregistrării se constatată nerespectarea unuia din punctele 1, 2, 3, 4, 5 

sau 6 din prezentul Regulament; 

16. Sancțiunile pentru sportivul care a săvârșit frauda sunt următoarele (cumulativ): 

a) Pierderea partidei; 

b) Refacerea clasamentului concursului, ținându-se cont de noul rezultat; 

c) Amenda în cuantum de 500 (cinci sute) lei; 

d) Interdicția de a participa la competiții oficiale timp de 12 luni; sportivul va primi dreptul 

de joc după ce va face dovada plății amenzii prevăzute la punctul 16, litera c din prezentul 

Regulament; 

17. Dacă frauda nu este confirmată (reclamația este nefondată): 

a) Rezultatul partidei rămâne cel înregistrat; 

b) Amenda în cuantum de 100 (una suta) lei pentru sportivul care a trimis reclamația; 

18. Organele FRGO, prin Comisia centrală a arbitrilor sau prin arbitrul delegat la competiția 

respectivă, vor putea utiliza instrumente de control pentru a identifica dacă participanții 

respectă regulile de fair-play. În situația în care constată nereguli se pot sesiza din oficiu, 

trimițând o reclamație scrisă, în atenția Comisiei de disciplină si etică sportivă. 

19. Partidele pot fi jucate online fără a fi necesară înregistrarea sau supravegherea video, în 

următoarele situații: 

a) Dacă sportivii sunt supravegheați în permanență de martori delegați de Comisia centrală 

a arbitrilor; 

b) Dacă ambii sportivi, tutorii sau antrenorii lor sunt de acord sa joace partida fără 

înregistrare sau supraveghere video (situații în care vor anunța în scris arbitrul competiției, 

înainte de începerea rundei); 

În oricare din aceste situații, trimiterea unei reclamații în timpul sau după terminarea partidei 

nu va fi luată în considerare. 

20. Prezentul Regulament intră in vigoare începând cu data de 01.04.2022 

 

Întocmit de Ghețu George-Cristian, cu aprobarea Biroului Federal al Federației Române de GO. 

Documentul este proprietatea FRGO. Reproducerea totală sau parțială se va efectua cu specificarea sursei citate. 

08/02/2022 
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Criteriile pentru stabilirea Lotului National 

al Federatiei Romane de GO 

Comisia centrala a antrenorilor va selecta Lotul National al Romaniei in vederea participarii la 

cantonamente, stagii de pregatire si competitii internationale in functie de urmatoarele criterii:   

1. Sportivul este legitimat la un club afiliat la Federatia Romana de GO (FRGO), care are taxele 

achitate la zi. 

2. Sportivul are viza anuala platita la zi. In cazul in care nu va avea achitata viza anuala, sportivul 

nu va putea face parte din Lotul National. 

3. Sportivul nu are sanctiuni disciplinare in ultimele 24 de luni. 

4. Sportivul este jucator activ. Prin jucator activ se intelege sportivul care a participat in ultimele 

12 luni inaintea selectiei, la cel putin o competitie oficiala de categoria A sau B, din Calendarul 

competitional intern national – organizator FRGO (www.frgo.ro) sau din calendarul Federatiei 

Europene de GO (https://eurogofed.org/calendar/). 

5. Pentru a putea face parte din Lotul National este necesar acordul scris al sportivului/tutorelui 

legal si al reprezentantului legal al clubului la care sportivul este legitimat. 

6. Lotul National este alcatuit din: 

A. Lotul National I (10 sportivi) 

- Ocupantii primelor trei locuri la Campionatul National Individual; 

- Ocupantii primelor trei locuri din Finala Cupei Romaniei; 

- Pana la ocuparea celor 10 locuri, vor fi selectati primii sportivi in ordinea ratingului EGD 

din ziua selectiei (https://europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php#); 

B. Lotul Feminin (8 sportive) 

- Ocupantele primelor trei locuri la Campionatul National Feminin; 

- Pana la ocuparea celor 8 locuri, vor fi selectate primele sportive, in ordinea ratingului EGD 

din ziua selectiei (https://europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php#); 

C. Lotul de Copii, Juniori si Tineret (30 de sportivi) 

- Ocupantii primelor trei locuri la Finala Campionatului National pe Categorii de Varsta, 

categoria U9 (sub 9 ani); 

- Ocupantii primelor trei locuri la Finala Campionatului National pe Categorii de Varsta, 

categoria U12 (sub 12 ani). Pana la ocuparea celor 8 locuri alocate acestei categorii, vor fi 

selectati primii sportivi, in ordinea ratingului EGD din ziua selectiei 

(https://europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php#); 

mailto:bf@frgo.ro
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- Ocupantii primelor trei locuri la Finala Campionatului National pe Categorii de Varsta, 

categoria U16 (sub 16 ani). Pana la ocuparea celor 8 locuri alocate acestei categorii, vor fi 

selectati primii sportivi, in ordinea ratingului EGD din ziua selectiei 

(https://europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php#); 

- Ocupantii primelor trei locuri la Finala Campionatului National pe Categorii de Varsta, 

categoria U20 (sub 20 de ani). Pana la ocuparea celor 8 locuri alocate acestei categorii, vor 

fi selectati primii sportivi, in ordinea ratingului EGD din ziua selectiei 

(https://europeangodatabase.eu/EGD/EGF_rating_system.php#); 

- Ocupantii primelor trei locuri la Finala Cupei Romaniei U20 (sub 20 de ani); 

7. Selectia Loturilor Nationale este efectuata dupa cum urmeaza: 

A. Lotul National I (10 sportivi) – pe data de 15 decembrie a fiecarui an. Acesta  se 

actualizeaza cu 45 de zile inainte de startul calificarilor pentru Campionatul European de 

Echipe (Pandanet GO European Team Championship) si cu 45 de zile inainte de Finala 

Campionatul European de Echipe (daca echipa Romaniei se califica in Finala). 

B. Lotul Feminin (8 sportive) – pe data de 15 decembrie a fiecarui an si se actualizeaza cu 45 

de zile inainte de startul Campionatului European de GO Feminin (European Women’s GO 

Championship). 

C. Lotul de Copii, Juniori si Tineret (30 de sportivi) - pe data de 15 decembrie a fiecarui an. 

Acesta se actualizeaza cu 45 de zile inainte de startul Campionatului European de GO 

pentru Tineri (European Youth GO Championship) si cu 45 de zile inainte de Campionatul 

European de GO pentru Tineri pe Echipe (European Youth GO Team Championship). 

8. In situatii exceptionale, reprezentantii legali ai cluburilor afiliate la FRGO pot propune sportivi 

care, din motive obiective, nu intrunesc conditiile de la punctul 4. Fiecare propunere va fi 

analizata de catre Comisia centrala a antrenorilor si Antrenorul Lotului National. Concluziile 

vor fi prezentate Biroului Federal cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii. Decizia 

finala apartine Biroului Federal al FRGO. 

 

Intocmit de Florescu Ion si Ghetu George-Cristian, cu aprobarea Biroului Federal al Federatiei 

Romane de GO. 

08/02/2022 
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Nr. ____ Data _____________ 

 

CONVENTIE LOT NATIONAL 
 

I. Prezenta conventie se incheie intre: 

Federatia Romana de GO, prin Presedinte ..........................................................., cu sediul in Bucuresti, 

Calea Piscului, nr. 10, sector 4, CUI 4203580, numita in continuare FRGO, adresa de contact email: 

presedinte@frgo.ro si 

Sportivul(-a) ……………………………………, cu domiciliul in localitatea …………………………, 

judetul/sectorul ……………………………………, Str………………………………..... Nr.……, CI 

seria ……, nr. ……………,  CNP…………………………………, telefon ……………………email 

………………………………… legitimat(a) la Clubul Sportiv ……………………………………...din 

localitatea …………………………… component(-a) al/a Lotului National al Federatiei Romane de 

GO publicat la data de …………………………………… 

 

II. Obligatiile Partilor 

a) Federatia Romana de GO (FRGO), prin Comisia centrala a antrenorilor si Antrenorul Lotului 

National, se angajeaza: 

- sa aduca la cunostinta membrilor afiliati listele actualizate cu componentii Loturilor Nationale, in cel 

mult 7 (sapte) zile de la aprobarea lor; 

- sa informeze membrii afiliati si componentii Loturilor Nationale cu privire la competitiile de interes 

international la care sportivul este eligibil sa participe si la actiunile de pregatire organizate de FRGO; 

- sa organizeze actiuni pentru pregatirea Lotului National, conform calendarului aprobat de Biroul 

Federal sau Adunarea Generala; actiunile se pot desfasura online (pe internet) sau fata in fata 

(cantonamente); 

- sa puna la dispozitia sportivilor instrumentele necesare desfasurarii activitatii de pregatire, in limita 

bugetelor aprobate de Biroul Federal sau Adunarea Generala, cum ar fi: transport, cazare, masa, 

echipament sportiv, indemnizatii etc. 

- sa recunoasca meritele si performantele sportivilor; 

b) Sportivul(-a) se obliga: 

- sa respecte legislatia romana in vigoare, Legea Sportului, Statutul si Regulamentele FRGO; 

- sa respecte deciziile Comisiei centrale a antrenorilor sau ale Antrenorului Lotului National, in 

legatura cu participarea la competitiile internationale sau la actiunile de pregatire organizate de FRGO; 

- sa participe la competitiile internationale pentru care este desemnat de FRGO sau la actiunile de 

pregatire organizate de FRGO si sa nu absenteze nemotivat; 

- sa informeze Antrenorul Lotului National daca nu poate participa la competitiile internationale pentru 

care este desemnat de FRGO sau la actiunile de pregatire organizate de FRGO; 

- sa raspunda la solicitarile primite din partea comisiilor FRGO; 

- sa reprezinte interesele FRGO si sa promoveze imaginea FRGO la cel mai inalt nivel, in toate 

imprejurarile; 

- sa aiba o conduita ireprosabila si sa fie un model pentru ceilalti sportivi; 
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- in cazul nerespectarii uneia din obligatiile de mai sus, sportivul(-a) poate pierde calitatea de 

component al Lotului National, la propunerea Antrenorului Lotului National sau a Comisiei centrale a 

antrenorilor, cu aprobarea Biroului Federal al FRGO; 

 

III. Durata 

Prezenta Conventie este valabila pe toata durata includerii sportivului in Lotul National al FRGO. 

 

IV. Politica de confidentialitate 

Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare si se aplica direct in toate statele membre ale 

Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal cunoscut si ca GDPR (General Data Protection Regulation). 

Pe data de 31 iulie 2018, a intrat in vigoare Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia 

datelor). 

In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Federatia Romana de GO respecta dispozitiile 

legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si pune in aplicare masuri tehnice si 

organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor care privesc in mod direct sau indirect datele cu 

caracter personal si care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau 

distrugerile accidentale sau ilegale.  

Datele de identificare vor fi utilizate de catre Federatia Romana de GO doar in scopul pentru care au 

fost colectate: publicarea listei componentilor Lotului National, identificarea in baza nationala sau 

europeana, prelucrare statistica. 

Datele de contact vor fi folosite de catre Federatia Romana de GO pentru a comunica 

sportivului/tutorelui legal competitiile internationale sau actiunile de pregatire organizate de FRGO. 

Prin prezenta, sportivul sau tutorele declara ca este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal, conform detaliilor specificate în „Politica de confidentialitate”. 

Sportivul sau tutorele este de acord ca imaginea lui sau a minorului sa apara in materialele destinate 

promovarii activitatii Federatiei Romana de GO, în calitate de component al Lotului National. 

 

Acord sportiv/tutore,                                                       Acord Federatia Romana de GO 

__________________________                                     __________________________ 

Acord reprezentant legal Club Sportiv 

__________________________ 
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Nr. înregistrare Organizator: nnnn / zz.ll.aaaa  Nr. înregistrare FRGO: ………………… 

AVIZ PRELIMINAR …………………………………………………………………………………. 

AVIZ FINAL …………………………………………………………………………………………. 

1. CERERE pentru obtinerea Avizului pentru organizarea de competitii oficiale de catre 

membrii FRGO/organizator privat 

Date organizator 

Denumire: Denumire completa membru FRGO/organizator privat 

(daca sunt mai multi organizatori, se copiaza tabelul si se completeaza pentru fiecare) 

Date competitie 

Denumire Denumirea competitiei 

Loc adresa completa (fizic) sau server/camera (online) 

Perioada zz.ll.aaaa, ora hh.mm zz.ll.aaaa, ora hh.mm 

Categorie EGD A / B / C / D 

Sistem Elvetian / McMahon / KO / 2KO / altul 

Timp timp principal: tt’ byo-yomi: n x ss” 

Programul rundelor 

(se introduc / sterg linii in 

tabel in functie de runde) 

Runda 1: zz.ll.aa, ora hh.mm Runda 2: zz.ll.aa, ora hh.mm 

Runda 3: zz.ll.aa, ora hh.mm Runda 4: zz.ll.aa, ora hh.mm 

Runda 5: zz.ll.aa, ora hh.mm Runda 6: zz.ll.aa, ora hh.mm 

Pagina web Daca nu exista pagina dedicata, se trece pagina organizatorului principal 

Participare estimata Sportivi FRGO: nn Sportivi internationali: nn 

Arbitru principal Nume Prenume 

Arbitru secund Nume Prenume 

Software concurs OpenGotha v. XX / MacMahon v. XX / altul 

 

1. Cererea se transmite la secretariat@frgo.ro, impreuna cu Anexa 1 - Regulamentul Competitiei, cu cel putin 7 zile 

lucratoare inainte de data competitiei. 

2. In momentul inscrierii in competitie, sportivii FRGO trebuie sa fie inregistrati cu drept de joc in evidenta FRGO. 

3. Pentru obtinerea Avizului Final, omologarea competitiei si inscrierea in EGD, Organizatorul va transmite la 

secretariat@frgo.ro, in cel mult 5 zile lucratoare de la incheierea competitiei: 

a. Anexa 2: Clasamentul Competitiei.  

4. Organizatorul va respecta legislatia in vigoare referitoare la organizarea competitiilor sportive oficiale. 

 

Denumire Organizator Principal, 

Nume Prenume,  

Semnatura 
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Cǎtre, 

Federația Romȃnǎ de Go 

  

 

Subsemnata Mihaela Taranu, membru in Biroul Federal al Federatiei Romane de Go, propun modificarea  
taxelor,cotizatiilor si premiilor FRGO votate in AGO din 17.04.2021 conform tabelului atasat 

 

 

Nr Denumire Lei Observatii 

1 Cotizatie anuala structura sportiva 250/300/350 In functie de data platii: 

- 01.01-31.01 / 01.02-28/29.02 

/ dupa 28/29.02, pentru 

structurile afiliate si 

sportivii inregistrati 

anterior anului curent; 

- 1-14 zile / 15-30 zile / peste 

30 zile de la data afilierii / 

inregistrarii, pentru 

structurile sportive afiliate si 

sportivii inregistrati in anul 

curent. 

 

2 
Cotizatie anuala sportiv Copii→Tineret 30/40/50 

Seniori 60/80/100 

3 Taxa transfer sportiv 60  

4 Taxa afiliere structura sportiva 500  

5 Taxa participare sportiv competitie FRGO         50 Fata in fata 

        30 Online 

6 Taxa contestatie competitie 100 * in cazul in care reclamatia 

este justificata se restituie taxa 

7 Taxa apel la Comisia de Apel 100 * in cazul in care reclamatia este 

justificata se restituie taxa 
 

 

Mentiuni: 

- Cotizatiile si taxele se achita de catre membrii afiliati dupa emiterea facturii de catre FRGO 

(Statutul FRGO, Art. 23) 

- Taxele 2, 4 si 5 se achita de catre Clubul Sportiv la care este legitimat Sportivul 

- Taxa 3 se achita de catre Clubul Sportiv la care se transfera Sportivul 

- Taxele 1 si 2 intra in vigoare incepand cu 01.01.2023 

- Taxele 3, 4, 5, 6 si 7 intra in vigoare din momentul adoptarii de catre AG (01/02.04.2022) 

 

 
25.02.2022      Mihaela Taranu  

Membru BF al FRGO 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 

Propunere indemnizatii de sedinta pentru membrii  

Biroului Federal si ai Comisiilor FRGO 
 

I. Situatia actuala (25.02.2022): 

1. Regulamentul de competitii al FRGO nu corespunde nevoilor actuale si nu se cunoaste daca a 

fost aprobat in Adunare Generala (AG) sau Sedinta Birou Federal (BF) 

2. Regulamentul de organizare si functionare al FRGO nu corespunde nevoilor actuale si nu se 

cunoaste daca a fost aprobat in Adunare Generala (AG) sau Sedinta Birou Federal (BF) 

3. Singurele competitii organizate de Federatia Romana de GO (FRGO) care au regulamente 

aprobate in Adunare Generala (AG) sau Sedinta Birou Federal (BF) sunt: 

- CN Individual (Semifinala +Finala) – aprobat in Sedinta BF din data de 05.03.2019 

- CNI Categorii Varsta – aprobat in AGEx din data de 24.06.2021 

4. Urmatoarele competitii nu au regulamente aprobate in AG sau Sedinte BF: 

- CN Individual Veterani 

- CN Individual Studenti si Tineri 

- Concurs selectie lot EYGC 

- CN Perechi 

- CN Individual Rapid 

- CN Individual 9x9 

- CN Individual Blitz 

- CN Individual 13x13 

- CN Individual Feminin 

- Trofeul Shodan 

- CN Echipe Copii - Tineret  

- Cupa Romaniei 

- CN Echipe 

- Cupa Romaniei Copii - Tineret 

5. Singura comisie a FRGO care are un regulament aprobat in AG sau Sedinta BF este  

Comisia de disciplina si etica sportiva – aprobat in Sedinta BF din data de 08.11.2019 

6. Urmatoarele comisii nu au regulamente aprobate in AG sau Sedinte BF: 

- Comisia centrala a antrenorilor 

- Comisia centrala a arbitrilor 

- Comisia centrala de competitii, legitimari, transferari şi clasificari sportive 

- Comisia de copii, juniori si GO feminin 

- Comisia anti-doping 

- Comisia de marketing si comunicare 

7. Nu sunt ocupate toate locurile in Biroul Federal sau in Comisiile de specialitate ale FRGO (4 

membri BF inainte de AG din decembrie 2021, 8 membri BF in prezent). 

8. Nu exista un interes din partea membrilor afiliati de a propune membri in Biroul Federal sau in 

Comisiile de specialitate ale FRGO. 

9. Conform Statutului FRGO, membrii alesi ai Biroului Federal si ai Comisiilor de specialitate se 

confrunta cu un volum mare de lucru si probleme diverse, care necesita alocarea unui numar 

insemnat de ore si cunostinte din domenii variate: contabilitate, juridic, tehnic etc. 
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II. Schimbari preconizate 

1. Intocmirea regulamentelor FRGO sau actualizarea acestora, pentru desfasurarea activitatii 

FRGO in conditii optime 

2. Cresterea interesului din partea membrilor afiliati de a propune membri in Biroul Federal 

sau in Comisiile de specialitate ale FRGO 

3. Cresterea interesului din partea membrilor alesi in Biroul Federal sau in Comisiile de 

specialitate ale FRGO de a implementa proiecte in folosul FRGO 

 

III. Impactul financiar 

Membri BF Sedinte anuale BF Indemnizatie sedinta Buget anual 

9 6 150 8100 

Presedinti comisii Sedinte anuale comisii Indemnizatie sedinta Buget anual 

7 6 100 4200 

Membri comisii Sedinte anuale comisii Indemnizatie sedinta Buget anual 

14 6 50 4200 

      16500 lei 

 

25.02.2022                                                             Presedinte Federatia Romana de GO, 

                                                                                         Ghetu George-Cristian 
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