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SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

Tipul sedintei Sedinta Ordinara 

Data si ora 18.02.2022, ora 18:00 

Loc de desfasurare Sedinta online (Google Meet) https://meet.google.com/mfx-otje-czh 

Ordinea de zi 1. Constatarea intrunirii cvorumului 

2. Aprobarea ordinii de zi 

3. Analiza activitate Secretar General – dl Radulescu Mihnea Andrei 

4. Solicitare modificare salariu Secretar General – dl Radulescu Mihnea Andrei  

5. Proiectie Buget FRGO 2022 

6. Status pregatire Adunare Generala Ordinara (aprilie 2022) 

7. Diverse 

 

Important: 

1. Biroul Federal se intruneste in sedinte ordinare, de regula o data pe luna sau de cate ori este nevoie, dar 

nu mai putin de 4 (patru) ori pe an (Art. 48, Alin. 1 din Statutul FRGO) 

2. Sedinta Biroului Federal este statutara daca sunt prezenti majoritatea de 2/3 a membrilor (Art. 48, Alin. 

2 din Statutul FRGO) 

3. Hotararile sunt valabile daca sunt adoptate cu majoritate relativa a voturilor membrilor Biroului Federal. 

In caz de egalitate, decide votul presedintelui (Art. 49, Alin. 1 din Statutul FRGO) 

Majoritate relativa reprezinta numarul cel mai mare de voturi obtinut in raport cu numarul celorlalte voturi 

(Art. 1 din Statutul FRGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bf@frgo.ro
https://meet.google.com/mfx-otje-czh


                 

 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 
 

 

 
Anexa 1 
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PROCES VERBAL - SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

1. Constatarea intrunirii cvorumului 

In data de 18.02.2022, la ora 18:07, sunt prezenti urmatorii membri: Ghetu George-Cristian, 

Iugulescu Sergiu Dan, Avram Laura Augustina, Taranu Mihaela, Toma Iulian, Fistoiu Bogdan, 

Fratica Tiberiu.  

Sedinta este statutara (sunt prezenti 7 membri). 

Dl Radulescu Mihnea Andrei (Secretar General FRGO) este prezent. 

 

2. Aprobarea ordinii de zi.  

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

 

Secretar de sedinta este propus dl Ghetu George-Cristian. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

 

18:20 se alatura dl Vasiloanca Codrin 

 

3. Analiza activitate Secretar General – dl Radulescu Mihnea Andrei 

 

Dl Radulescu Mihnea Andrei sustine urmatoarele: „efectuez singur de aproape 2 ani 

activitati suplimentare contractului: intocmirea si gestionarea evidentei FRGO, efectuarea 

platilor FRGO, intocmire de facturi, verificarea platilor intrate, documentatii conexe, 

contractului MTS, gestionarea bugetului FRGO, proiectii de buget, statistici, rapoarte etc.  

In plus, de anul asta va fi destul de complicat cu deconturile MTS, find necesare acte si 

activitati suplimentare, incarcare in platforma electronica inainte si dupa primirea / 

cheltuirea fondurilor.” 

 

In urma discutiilor, dl Radulescu Mihnea Andrei este de acord sa se ocupe in continuare de 

toate sarcinile enumerate mai sus (fara a se limita la acestea), la care se adauga urmatoarele: 

- este persoana desemnata sa preia solicitarile si sa raspunda la informatiile de interes 

public, in sensul aplicarii Legii nr. 544/2001; 

- se ocupa de activitatile care tin de secretariatul competitiilor organizate de FRGO: 

inregistrarea sportivilor, intocmirea rapoartelor si depunerea acestora la MTS (sau alte 

institutii) etc. 

- intocmeste documentatia necesara si solicita avize din partea MTS pentru sportivii care 

participa la competitiile internationale; 

- intocmeste si depune dosarele pentru premierea sportivilor care obtin rezultate bune la 

Campionatele Europene sau Campionatele Mondiale; 

- cheltuielile efectuate in interesul FRGO vor fi decontate, cu informarea prealabila si 

aprobarea Presedintelui FRGO; 

 

Dl Radulescu isi ia angajamentul sa trimita membrilor BF, in cursul saptamanii viitoare 

(pana pe 25.02.2022), toate hotararile Biroului Executiv luate in intervalul 01.01.2021 – 

18.01.2022 
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Dl Ghetu George-Cristian informeaza membrii BF cu privire la aprobarea cererii pentru 

replanificarea concediului restant 2020 si 2021, trimisa de dl Radulescu pe 18.02.2022: 07-

18.02.2022 (10 zile), 25.02.2022 (1 zi), 04.03.2022 (1 zi), 11.03.2022 (1 zi), 18.03.2022 (1 

zi), 25.03.2022 (1 zi), 01.08-02.09.2022 (24 de zile) 

21:45 Dl Radulescu paraseste sedinta 

 

4. Solicitare modificare salariu Secretar General – dl Radulescu Mihnea Andrei  

Avand in vedere ca va efectua activitatile suplimentare descrise la Punctul 3, dl Radulescu 

Mihnea Andrei solicita modificarea salariului net de la 2000 la 2500 lei. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

6 0 2 

 

Noile conditii vor intra in vigoare incepand cu luna martie a anului 2022, dupa semnarea 

actului aditional. 

 

5. Proiectie Buget FRGO 2022 (Anexa 1 – propunere initiala; document in lucru) 

Urmeaza sa fie finalizat in intervalul 21-25.02.2022.  

Este prezentata o proiectie de buget intocmita de dl Radulescu (Anexa 1). 

Dl Fratica Tiberiu propune ca sumele alocate pentru plata serviciilor prestate de Antrenorul 

Lotului National (pregatirea loturilor) sa fie evidentiate la punctul III, nu la punctul V, 

urmand sa trimita o propunere cu sumele alocate, pana pe 21.02.2022, ora 10:00. Detalii mai 

jos: 
”III. Subprogramul pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale - total, din care 
● cazare, masă, transport, susţinătoare de efort şi medicamente, indemnizaţie de lot 
● cercetare ştiinţifică 
● alte cheltuieli (se va specifica natura acestora) 

... 
V. Cheltuieli bunuri şi servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III şi IV, necesare 
desfăşurării programului, cu excepţia cheltuielilor de telefonie şi a celor privind carburanţii” 

 

6. Status pregatire Adunare Generala Ordinara 

Adunarea Generala Ordinara va avea loc la inceputul lunii aprilie (01/02.04.2022). Dl 

Radulescu va incerca sa rezerve o sala de sedinte la sediul MTS.  

 

7. Diverse 

A. PV Sedinta BF 11.01.2021 – pe data de 17.02.2022, dl Toma Iulian a trimis in atentia 

tuturor membrilor BF, PV al sedintei in care s-a decis disputarea meciurilor de baraj in 

situatiile de egalitate (numar de victorii, locurile I-III) la Campionatele Nationale si Cupa 

Romaniei. 

Aceasta regula va fi aplicata prin introducerea ei in regulamentele competitiilor, 

incepand cu data de 18.02.2022 

 

Extras din PV Sedinta BF 11.01.2021: 
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B. Program de lucru Secretar General 

Biroul Federal al FRGO considera necesar stabilirea programului de lucru, acesta 

neregasindu-se in prezent in Contractul individual de munca sau Fisa postului. Variantele 

luate in calcul sunt 08:00 – 16:00 sau 08:00 – 17:00 cu o ora pauza de masa. 

 

C. Componenta comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora 

Pentru Comisia centrala de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive, dna 

Taranu Mihaela il propune pe dl Vasiloanca Codrin 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

                            *Dl Vasiloanca nu voteaza 

                   Componenta comisiei este urmatoarea: Vasiloanca Codrin (Presedinte) 

 

21:16 Declaram sedinta inchisa. 
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