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SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

Tipul sedintei Sedinta Ordinara 

Data si ora 25.02.2022, 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. Convocare Adunarea Generala Ordinara FRGO 

4. Componenta comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora 

5. Aprobare regulamente competitii (CN Feminin si CN Perechi) 

6. Propunere pentru excluderea Rusiei din Federatia Europeana de GO (EGF) 

si/sau suspendarea participarii cetatenilor rusi la competitii 

7. Achizitie bunuri FRGO (decembrie 2021) 

8. 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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PROCES VERBAL - SEDINTA BIROULUI FEDERAL AL FEDERATIEI ROMANE DE GO 

1. Constatarea intrunirii cvorumului 

In data de 25.02.2022, la ora 18:00, sunt prezenti urmatorii membri: Ghetu George-Cristian, 

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

Bogdan, Fratica Anton Tiberiu. Sedinta este statutara (sunt prezenti 7 membri). 

Dl Radulescu Mihnea Andrei, Secretar General Federatiei Romane de GO (FRGO) este 

prezent in calitate de invitat. 

 

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 

 

3. Convocare Adunarea Generala Ordinara FRGO 

Avand in vedere prevederile Statutului FRGO, Biroul Federal convoaca Adunarea Generala 

Ordinara a FRGO. Convocatorul este atasat – Anexa 1 

 

4. Componenta comisiilor FRGO si aprobarea regulamentelor acestora 

Dna Taranu Mihaela il propune pe dl Bratu Constantin Cristian pentru a ocupa functia de 

membru in cadrul Comisiei de marketing si comunicare a FRGO. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

Componenta Comisiei de marketing si comunicare este urmatoarea: Taranu Mihaela 

(Presedinte), Avram Laura Augustina (Membru), Bratu Constantin Cristian (Membru). 

 

Dl Ghetu George-Cristian il propune pe dl Fistoiu Bogdan pentru functia de Presedinte al 

Comisiei anti-doping a FRGO 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

6 0 0 

* Dl Fistoiu Bogdan nu voteaza 

Componenta Comisiei anti-doping este urmatoarea: Fistoiu Bogdan (Presedinte) 

Dl Fistoiu subliniaza faptul ca este obligatoriu sa efectuam cel putin un control anti-

doping/an (cel putin un sportiv roman). 

 

5. Aprobare regulamente competitii  

Sunt analizate propunerile trimise membrilor BF, de catre dna Avram Laura Augustina, pe 

data de 23.02.2022 (CN Feminin si CN Perechi). 

Dl Ghetu George-Cristian propune completarea celor doua regulamente cu toate informatiile 

necesare si amanarea aprobarii acestora. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

6 1 0 

 

20:45 dna Avram Laura Augustina paraseste sedinta 

20:52 dl Vasiloanca Codrin se alatura 
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6. Propunere pentru excluderea Rusiei din Federatia Europeana de GO (EGF) si/sau 

suspendarea participarii cetatenilor rusi la competitii 

Dl Iugulescu Sergiu Dan isi retrage propunerea initiala asa cum este mentionata mai sus si 

propune alinierea la propunerea BGA (British GO Association) trimisa pe data de 25.02.2022 

in atentia membrilor Federatiei Europene de GO (EGF) – Anexa 2 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

2 4 1 

 

Dl Fratica Anton Tiberiu propune ca sportivii rusi sa nu reprezinte Rusia in competitiile 

internationale, pe modelul Jocurilor Olimpice de Iarna (Beijing 2022). 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

3 4 0 

  

7. Achizitie bunuri FRGO (decembrie 2021) 

PV al Sedintei BEx din decembrie 2021 nu a fost trimis membrilor BF pana pe 25.02.2022; 

PV va fi trimis de dl Radulescu in atentia membrilor BF pana pe data de 04.03.2022. 

Dl Radulescu sustine ca bunurile achizitionate (in valoare de 2319,97 lei) sunt pentru 

desfasurarea activitatii domniei sale, in calitate de salariat FRGO: scanner portabil, tastatura, 

monitor. 

Dl Fratica Anton Tiberiu solicita inventarierea bunurilor achizitionate. 

Avand in vedere ca bunurile au fost achizitionate in ultimele zile ale anului 2021, fara sa 

existe o decizie din partea BF in acest sens, 

Dl Iugulescu Sergiu Dan propune sanctionarea dlui Radulescu Mihnea Andrei cu 10% din 

salariu, pe o perioada de trei luni. 

Dl Fratica Anton Tiberiu propune sanctionarea dlui Radulescu Mihnea Andrei cu un 

avertisment scris. 

Voturi pentru sanctionarea 

cu 10% din salariu pe o 

perioada de 3 luni 

 

Voturi pentru avertisment scris 

 

Abțineri 

1 4 2 

 

8. Diverse 

a. Replanificare data Cupa Romaniei 2022, 05-06.11.2022 sau 12-13.11.2022 data finala va 

fi comunicata cu cel putin 30 de zile inainte de desfasurarea evenimentului. 

Voturi pentru Voturi împotrivă Abțineri 

7 0 0 

 

b. Status Regulamente CN 13x13, 9x9, Blitz, Rapid – dl Vasiloanca Codrin ne va trimite 

drafturile regulamentelor, pana pe 01.03.2022. 

c. Status arbitri delegati la competitiile FRGO 2022 – dl Toma Iulian ne va trimite lista 

arbitrilor delegati la competitiile din 2022, pana pe 18.03.2022. 

d. Planul anual de activitate si bugetul anual de venituri si cheltuieli (2022) vor fi intocmite 

pe 02.03.2022, ora 18:00. Domnii Radulescu Mihnea, Vasiloanca Codrin, Fratica Tiberiu 

si Fistoiu Bogdan sunt mandatati de Biroul Federal sa-l intocmeasca. 

e. Site www.frgo.ro dl Radulescu va afisa site-ul cum era in luna decembrie 2021. Pentru 

imbunatatirea site-ului vom apela la un colaborator extern. 
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f. Colaborare Centrul National de Antrenori – organizarea de catre FRGO in anul 2022, a 2 

cursuri de perfectionare si/sau formare antrenori (organizate de FRGO. Dl Toma Iulian 

va discuta cu dl Florescu Ion (Presedintele Comisiei centrale a antrenorilor) si va lua 

legatura cu dl Alexandru Culeva (Scoala Nationala de Antrenori).  

 

22:40 Declaram sedinta inchisa. 
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Anexa 1 

CONVOCATOR 

Avand in vedere prevederile Statutului Federatiei Romane de GO (FRGO), Biroul Federal al FRGO 

convoaca 

 

ADUNAREA GENERALA A FEDERATIEI ROMANE DE GO 
 

Tipul sedintei Adunare Generala Ordinara 

Data si ora 01.04.2022, ora 10:00 

Loc de 

desfasurare 

Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucuresti, Romania 

Sediul Ministerului Sportului (MS) 

Ordinea de zi 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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Observatii pentru o buna organizare: 

1. Va rugam sa trimiteti imputernicirile delegatilor pana pe 25.03.2022, ora 18:00, la secretariat@frgo.ro 

Imputernicirea va contine obligatoriu datele de identificare ale membrului FRGO, nume, prenume CNP ale 

delegatului si nume prenume semnatura reprezentantului legal al membrului FRGO. 

2. Dosarele candidatilor se depun pana pe 12.03.2022, ora 10:00, la secretariat@frgo.ro, cu 

respectarea prevederilor Statutului FRGO, art. 42. 

Statutul FRGO: 

Art.31 (1) Adunarea generală ordinară se desfăşoară anual şi se convoacă de către Biroul Federal, cu cel puţin 

30 de zile inaintea datei stabilite. 

Art.34 (1) Odată cu convocarea adunării generale, care cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, se comunică şi 

ordinea de zi. 

Art.37 (1) Adunarea generală este statutar constituită in prezenţa a 50%+1 din numărul delegaţilor cu drept de 

vot. In cazul in care, in termen de două ore de la deschiderea lucrărilor nu se intruneşte cvorumul necesar, se 

va convoca o nouă adunare generală, care se va desfăşura in ziua următoare, in acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 

Această adunare se va desfăşura şi va putea lua decizii indiferent de numărul membrilor cu drept de vot 

prezenţi, cu excepţia situaţiilor in care pe ordinea de zi se află unul din următoarele puncte: 

o Modificări ale statutului FRGO 

o Revocarea preşedintelui sau a vicepreşedintelui FRGO 

o Excluderea unui membru afiliat 

o Dizolvarea FRGO 

Art.42 

(1) Pentru alegerea tuturor componenţilor Biroului Federal, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. 

(2) Propunerile trebuie transmise la secretariatul F.R.GO cu cel puţin 20 de zile inainte de data la care este 

convocată adunarea generală de alegeri. 

(3) Fiecare propunere trebuie insoţită de acordul scris al candidatului şi un curriculum-vitae al acestuia. 

(4) Propunerile care nu sunt insoţite de documentele prevăzute la alin. 3) nu se iau in considerare. 

Art.64 

COMISIA DE APEL 

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

(2) Comisia este formată din trei persoane (preşedinte şi 2 membri). 

(3) Comisia de apel îşi poate elabora un regulament de organizare şi funcţionare propriu pe care îl va prezenta 

spre aprobare Adunării Generale. 

Art.65 

Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de apel. 

Art.66 

Membrii Comisiei de apel trebuie să se bucure de aprecierea unanimă a membrilor afiliaţi, să aibă o conduită 

ireproşabilă şi sa nu facă parte din conducerea niciunei structuri sportive afiliate. 

Art.67 

(1) Comisia de apel judecă apelurile formulate de către membrii afiliaţi împotriva hotărârilor Comisiei de 

disciplină şi etică sportivă şi cele introduse de membrii F.R.GO împotriva hotărârilor pronunţate de comisiile 

centrale ale Federaţiei, precum şi pe cele ale comisiilor Asociaţiilor Judeţene/Municipală de GO. 

(2) Comisia de apel poate hotărî împotriva oricărei sancţiuni, prevăzută în regulamentele F.R.GO sau în 

prezentul statut. 

(3) Hotărârile sunt executorii. 

 

Data:                                                         Biroul Federal al FRGO, 

25.02.2022                                                                              prin Presedinte, Ghetu George-Cristian 
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Anexa 2 
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