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SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

Tipul sedintei Sedinta Ordinara 

Data si ora 08.02.2022, 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. Componenta comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora  

4. Aprobare Calendar Competitional 2022 (Anexa 1) 

5. Aprobarea echipei Romaniei care participa la Pandanet GO European 

Team Championship 2021-2022  

6. Aprobare transferuri sportivi  

7. Aprobare Criterii Loturi Nationale (Anexa 2) 

8. Aprobare Regulament antifrauda in partidele online (Anexa 3) 

9. Aprobare Contract Antrenor Lot National (Anexa 4) 

10. Aprobare barem arbitri 2022 (Anexa 5) 

11. Desemnarea reprezentantului oficial pentru ”Team leaders meeting - 

European Youth GO Championship 2022”   

12. 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) 
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Anexa 1 
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Anexa 2 

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 
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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 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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Anexa 3 

Loturi Nationale FRGO, 08.02.2022 
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Anexa 4 

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 oficial 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. 
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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 secretariat@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; 
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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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Anexa 5 

Contract de prestari servicii  

Incheiat astazi 08.02.2022 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

Federatia Romana de GO, prin Presedinte Ghetu George-Cristian, cu sediul in Bucuresti, Calea Piscului, 

nr. 10, sector 4, CUI 4203580, numita in continuare FRGO, adresa de contact email: presedinte@frgo.ro 

in calitate de beneficiar si 

Dl. Florescu Ion, domiciliat in Pitesti, str Victor Eftimiu, bl N4, sc B, ap 10 legitimat cu CI seria AS, nr 

832945, CNP 1700626034988, adresa de contact email mirel.florescu@gmail.com in calitate de 

prestator. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului il constituie, in conditiile art. 58 alin. 4, litera a) din Statutul FRGO efectuarea 

de catre prestator in favoarea beneficiarului a unor servicii constand in cursuri de GO pentru 

reprezentantii Lotului National de copii, juniori si tineret, in vederea participarii la Campionatul 

European de GO pentru Tineri (Praga, 10-12.03.2022 https://www.eygc2022.com/). 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3. Prestatorul va efectua lectiile convenite, online, pe serverul de GO KGS in zilele de 12.02-13.02.2022 

si 26.02-27.02.2022, cu un program de 4 ore/zi. 

IV. PRETUL CONTRACTULUI 

4.1. Pretul serviciilor efectuate de prestator este de 800 lei, platibili cel tarziu pana la data de 30.04.2022 

in contul RO59INGB0000999900384842, deschis la ING Bank 

VI. OBLIGATIILE PARTILOR 

6.1. Prestatorul se obliga: 

a) sa comunice programul lectiilor cu cel putin 3 zile inainte, pe zile si ore; 

b) sa pregateasca materialele si continutul lectiilor cu maxima diligenta; 

c) sa comunice Beneficiarului o Lista cu sportivii participanti la cursuri, pentru fiecare din zilele de mai 

sus; 

c) sa puna la dispozitia Beneficiarului un raport al activitatii sale, continand aprecieri generale precum 

si asupra fiecarui sportiv participant in parte; 

d) sa presteze activitati de predare a unor notiuni specifice jocului de GO, in concordanta cu taria de joc 

a sportivilor participanti, in zilele si intre orele determinate; 

e) in masura in care Prestatorul nu isi onoreaza in mod culpabil obligatiile asumate, datoreaza 

Beneficiarului o penalitate echivalenta cu pretul prezentului Contract; 

6.2. Obligatia Beneficiarului este de a plati pretul contractual catre Prestator pana cel tarziu la data de 

30.04.2022 

VII. RASPUNDEREA PARTILOR 

7.1. In caz de neexecutare, Beneficiarul este exonerat de plata pretului Contractual. 
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7.2. Daca beneficiarul nu achita pretul serviciilor/lucrarilor la termenele stabilite, este obligat la plata 

unor penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din suma datorata. 

VIII. FORTA MAJORA 

8.1. In caz de forta majora care face imposibila prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului 

contract, niciuna dintre prestatiile reciproce nu se datoreaza. 

8.2 In masura in care cazul de forta majora face posibila reprogramarea activitatilor care fac obiectul 

prezentului Contract, Prestatorul va propune Beneficiarului cu 2 zile inainte o alta data, pentru cel tarziu 

5-6 martie 2022, pentru desfasurarea activitatilor. In masura in care activitatile vor fi prestate doar in 

parte, plata se va face proportional. 

8.3 Cazul de forta majora se probeaza in conditiile legii. 

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 

valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a 

prezentului contract sau pe adresele de mail mai sus mentionate. 

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu 

confirmare de primire (A.R.)  si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal 

primitor pe aceasta confirmare. 

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin 

intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

10.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract este de competenta instantei 

competente din punct de vedere material de la sediul Beneficiarului. 

XI. CLAUZE FINALE 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta 

vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii 

lui. 

 

 

 

 

PRESTATOR                                                                                                                     BENEFICIAR 
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Anexa 6 

BAREM ARBITRI COMPETIȚII NAȚIONALE 
 
Art. 1 Dispozitii generale 

(1) In conformitate cu Legea 69 / 2000 si avand in vedere prevederile HG 1447 / 2007, se pot acorda 

indemnizatii pentru Arbitru principal si Arbitru secund. 

(2) O reuniune este echivalenta cu o runda de meciuri in cadrul unei competitii. 

(3) Valorile indemnizatiilor sunt in lei, venit brut. 

 

Art. 2 Indemnizatia de arbitru de competitie 

(1) Pentru o runda se acorda urmatoarele indemnizatii maxime, in functie de categoria competitiei: 

Categorie EGF Arbitru principal Arbitru secund 

A 140 lei 105 lei 

B 100 lei 75 lei 

C, D 60 lei 45 lei 

Fara categorie 30 lei 20 lei 
  

(2) O competitie are un singur arbitru principal si nici unul sau mai multi arbitri secunzi, cu 

incadrarea in norma de 16 meciuri / runda / arbitru. 

Ex: 25 meciuri in runda. Necesarul de arbitri este 25/16 = 1.56 = 2 arbitri 

(3) Pentru competitiile in care este necesara delegarea mai multor arbitri, numarul total de meciuri 

din runda se imparte in mod egal catre toti arbitrii. 

Ex: 25 de meciuri in runda, 2 arbitri. 25/2 = 12.5 = 13 meciuri simultane pentru fiecare arbitru. 

(4) Indemnizatia pentru o runda de competitie se acorda dupa cum urmeaza: 

a) 20% din indemnizatia maxima de categorie pentru prezenta arbitrului la runda. 

b) 5% din indemnizatia maxima de categorie pentru fiecare meci arbitrat in cadrul rundei. 

Ex: Competitie categoria B, 25 de meciuri simultane, 2 arbitri => 13 meciuri simultane pentru un 

arbitru. Valorile indemnizatiilor se rotunjesc in sus la multiplu de 5. 

Indemnizatie de runda arbitru principal: 100 lei x (20% prezenta + 5% x 13 meciuri)= 85 lei. 

Indemnizatie de runda arbitru secund: 75 lei x (20% prezenta + 5% x 13 meciuri) = 65 lei. 
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Anexa 7 

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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PROCES VERBAL - SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

1. Constatarea intrunirii cvorumului 

In data de 08.02.2022, la ora 18:05, sunt prezenti urmatorii membri: Ghetu George-Cristian, 

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

Fratica Anton Tiberiu, Vasiloanca Smirnov Codrin Doru. 

Sedinta este statutara, sunt prezenti toti cei 8 membri ai Biroului Federal. 

 

2. Aprobarea ordinii de zi.  

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

Secretar de sedinta este propus dl Ghetu George-Cristian. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

*dl Ghetu nu voteaza 

3. Componenta comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora  

Pentru Comisia de Copii, juniori si GO feminin este propus sa ocupe functia de Presedinte, dl  

Grigoriu Elian Ioan. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

Componenta comisiei este urmatoarea: Grigoriu Elian Ioan (Presedinte). 

 

Pentru Comisia de disciplina si etica sportiva este propus sa ocupe functia de Presedinte, dl 

Iugulescu Sergiu Dan 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

4 3 0 

*dl Iugulescu nu voteaza 

Componenta comisiei este urmatoarea: Iugulescu Sergiu Dan (Presedinte). 

 

Pentru Comisia marketing si comunicare este propusa sa ocupe functia de Presedinte dna Taranu 

Mihaela 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

*dna Taranu nu voteaza 

Dna Taranu Mihaela o propune pe dna Avram Laura Augustina pentru a ocupa functia de membru in 

Comisia marketing si comunicare  

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

*dna Avram nu voteaza 

Componenta comisiei este urmatoarea: Taranu Mihaela (Presedinte), Avram Laura Augustina. 

 

Dl Toma Iulian il propune pe dl Ilie Sebastian Leonard pentru a ocupa functia de membru in Comisia 

centrala a arbitrilor 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

Componenta comisiei este urmatoarea Toma Iulian (Presedinte), Pop Florin, Ilie Sebastian Leonard. 
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Componenta Comisiei centrale a antrenorilor este urmatoarea: Ion Florescu (Presedinte). 

 

Urmatoarele comisii nu au presedinte sau membri: 

- Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive 

- Comisia anti-doping 

- Comisia de apel  
Statutul FRGO, Art. 64, COMISIA DE APEL 

(1) Comisia este aleasă de adunarea generală de alegeri pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret. 

 

4. Aprobare Calendar Competitional 2022 (Anexa nr.1) 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

5. Aprobarea echipei Romaniei care participa la Pandanet GO European Team 

Championship 2021-2022 

http://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps/teams/26/ROU 

Echipa Romaniei aprobata de Antrenorul Lotului National (dl Florescu Ion) este formata din Burzo 

Cornel (Capitan), Florescu Ion, Grigoriu Elian Ioan, Dobranis Denis si Dobranis Darius. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

6. Aprobare transferuri sportivi  

Se aproba transferurilor urmatorilor sportivi: 

a) Baldea Matei de la ATSUMI la CS MEIJIN; 

b) Bujor Felix de la CS 361 la CS MEIJIN; 

c) Elena-Otilia Tarita-Cimpeanu, Bogdan Pirlea si Tudor Pirlea de la HIKARU la CS 361; 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

7. Aprobare Criterii Loturi Nationale (Anexa 2) 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

             Aprobare componenta loturi nationale 08.02.2022 (Anexa 3) 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

8. Aprobare Regulament antifrauda in partidele online (Anexa 4) 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

9. Aprobare Contract Antrenor Lot National – dl Florescu Ion (Anexa 5) 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 
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10. Aprobare barem arbitri 2022 

Dl Toma Iulian propune ca la Art. 3 din Baremul de arbitraj 2021, se se adauge punctul (3), avand 

urmatorul continut:  

(3) Comisia centrala a arbitrilor va desemna componenta secretariatului de competitie. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

3 4 1 

 

Este dezbatuta renuntarea la Art. 3 din Baremul de arbitraj 2021: 

Art. 3 Indemnizatia de secretariat de competitie 

(1) Indemnizatia de secretariat de competitie se acorda pentru activitatile organizatorice: inscrierea 

si verificarea sportivilor, raportare catre institutiile publice etc. 

(2) Indemnizatia de secretariat de competitie este de 105 lei / runda de organizare si se acorda in 

functie de numarul de sportivi inscrisi: 

a) cel mult 32 sportivi: 2 runde de Secretariat Competitie 

b) intre 33 si 64 sportivi: 3 runde de Secretariat Competitie 

c) mai mult de 64 sportivi: 4 runde de Secretariat Competitie 

 

Este dezbatuta modificarea sumelor pentru concursurile de categoria D. 

 

             Este votat Baremul de arbitraj 2022 (Anexa 6) 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

11. Desemnarea reprezentantului oficial pentru ”Team leaders meeting - European Youth 

GO Championship 2022”  

Dl Ghetu George-Cristian o propune pe dna Taranu Mihaela.  

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

*dna Taranu accepta propunerea, nu voteaza 

Printre responsabilitatile doamnei Taranu se numara: 

- Reprezinta delegatia Roamaniei la sedinta din data de 09.03.2022, ora 20:00 

- Informeaza delegatii din Romania cu privire la aspectele organizatorice discutate la sedinta 

tehnica 

- Asigura comunicarea (informatii de interes general) intre delegatii din Romania si 

organizatorii EYGC 

 

12. Diverse 

a) Persoana desemnata sa preia solicitarile si sa raspunda la informatiile de interes public, in 

sensul aplicarii Legii nr. 544/2001 este Secretarul General al Federatiei Romane de GO. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 

 

b) Se voteaza Cererea pentru pentru obtinerea avizului pentru organizarea de competitii oficiale 

de catre membrii FRGO/organizator privat, propusa de dna Taranu Mihaela (Anexa 7) 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

8 0 0 
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c) Se voteaza aprobarea cererii pentru replanificarea concediului trimisa de Secretarul General, 

dl Radulescu Mihnea, pe data de 03.02.2022. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

0 6 2 

Motivele pentru care nu este aprobata cererea, sunt urmatoarele:  

- potrivit planificarii intocmite impreuna cu dl Radulescu Mihnea Andrei la data de 

24.12.2021, 13 zile de concediu au fost efectuate in intervalul 29.12.2021 – 14.01.2022; 

- potrivit planificarii intocmite impreuna cu dl Radulescu Mihnea Andrei la data de 

24.12.2021, concediul ramas va fi efectuat in perioada 11.07 – 19.08.2022 (29 de zile); 

- avand in vedere urgentele cu care se confrunta Federatia Romana de GO, este necesara 

prezenta domnului Radulescu Mihnea Andrei la serviciu in lunile februarie, martie si aprilie; 

printre aceste urgente se numara: pregatirea contractului de finantare cu MTS aferent anului 

2022, pregatirea Adunarii Generale Ordinare a FRGO (aprilie 2022), semnarea bugetului de 

venituri si cheltuieli, trimiterea facturilor catre membrii afiliati, verificarea platilor efectuate 

in contul FRGO, achitarea cotizatiei anuale la Federatia Europeana de GO (EGF), plata 

arbitrilor FRGO conform baremelor aprobate, aducerea la indeplinire a hotararilor Biroului 

Federal din lunile decembrie 2021 si februarie 2022, prezentarea hotararilor Biroului 

Executiv al FRGO din intervalul 01.04.2020 - 08.02.2022 etc. 

 

d) Se voteaza disputarea unui meci de baraj la CN Perechi 2022 intre ocupantii primelor doua 

locuri, aflati la egalitate de puncte (NBW). 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

1 7 0 

 

Argument impotriva disputarii unui meci de baraj: exista o decizie a BF din 11.01.2021 care 

nu a fost adusa la cunostinta sportivilor si membrilor afiliati. In plus, aceasta prevedere nu a 

fost introdusa in regulamentul competitiei (CN Perechi 2022), neputandu-se adauga la acesta 

dupa terminarea concursului.  

Dl Toma ne va trimite decizia BF din data de 11.01.2021, cu semnaturile participantilor, 

urmand a se stabili data de la care isi va produce efectele. 

 

22:55 Declaram sedinta inchisa. 
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