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Sedinta ordinara BF al FRGO
din data de 27 august 2020 - ora 21:00
-

videoconferinta Skype, conform Art. 49 alin. (5') din Statutul FRGO, completat in
AG din 06.02.2019, Vatra Dornei, Suceava.

-

moderator: Tiberiu Fratica.

-

secretar de sedinta: Cristian Bratu.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Activitatea comisiei BF de cerectare disciplinara
Operare demisie economist in REVISAL
Convocarea AG FRGO 2020 in lumina raspunsului de la MTS
Cursuri antrenori CNFPA
Regulament CN Echipe
Situatie FRGO
Care este stadiul dialogului cu MTS pe subiectul realocarii bugetare
Care este stadiul decontului CE Juniori Croatia

===============================================

1. Activitatea comisiei BF de cercetare disciplinara (creata in 13 aug. 2020)
Informare Tiberiu Fratica:
- maine, 28 august, la ora 10:00 va avea loc intalnirea pe Skype cu domnul
Secretar.
- nu s-a primit confirmare de primire la convocatorul adresat Secretarului pe
adresa oficiala de mail.
- a refuzat dialogul telefonic initiat de catre domnul Tiberiu Fratica.
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2. Operare demisie economist in REVISAL
Informare Tiberiu Fratica:
- am transmis domnului Secretar solicitarea de operare in REVISAL a
demisiei doamnei economist din calitatea de angajat al FRGO,
- sarcina acestei operațiuni îi revine Secretarului General al FRGO.
3. Convocarea AG FRGO 2020 în lumina răspunsului de la MTS
- Solicităm domnului Secretar să identifice o locație și o data în care se
poate organiza Adunarea Generala in conformitate cu decizia de la pct. 5
din sedinta BF FRGO din data de 13 august 2020.
4. Cursuri Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor
- Solicitam secretarului sa informeze cluburile cu privire la oportunitatea de
instruire și să colecteze candidaturi individuale pentru participarea la
aceste cursuri de antrenor. Termen de informare BF: 15 septembrie 2020
- Detalii cursuri și înscriere: http://www.cnfpa-sna.ro/?p=5
- Responsabil din partea BF de a urmări evoluția subiectului: Iulian Toma.
5. Regulament CN Echipe
- CN Echipe: vot asupra textului regulamentului din anexa. Regulamentul
este aprobat in forma anexata cu 4 voturi pentru si o abtinere (abtinerea
apartine domnului Zamfir Moldovan in baza opiniei cum ca pentru anul
2020 mai sunt de actualitate doar competitiile organizate in mediu online.
- Informam in acelasi timp cluburile ca in acest moment finantarea MTS
pentru calendarul competitional 2020 este pusa sub semnul intrebarii.
6. Situatie FRGO
Catalin Taranu:
- FRGO se afla in acest moment in incapacitate executiva datorata demisiei
economistului FRGO si a nepunerii in practica de catre Secretarul FRGO a
deciziilor BF.
- Propun renuntarea la intregul calendar competitional FRGO ramas pe anul
2020 bazat pe observatia ca finantarea MTS este pusa sub semnul
intrebarii si pe lipsa de colaborare a Secretarului la implementarea
calendarului. (Obs I. Toma: nu sunt de acord cu acest abandon, practic ar

insemna sa ne asumam ceva ce nu ne aparține si nu sa cautam solutii…)
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-

-

Cu mentiunea ca trebuie informate cluburile asupra faptului ca nu mai
este garantata finantarea competitiilor de catre FRGO-MTS , in consecinta
competitiile pot fi organizate doar in regim de voluntariat.
Propun consultare online in timp real cu cluburile pentru a vedea ce solutii
se pot gasi pentru viitorul FRGO. O Adunare Generala informala.

BF decide: Convocarea unei adunări generale informale consultative online a
FRGO in data de 19 septembrie 2020 ora 11 AM. Sub forma unei discuții deschise
cu reprezentanții cluburilor afiliate cu privire la viitorul imediat si mediu al FRGO
(2020-2021).
7. Care este stadiul dialogului cu MTS pe subiectul realocarii bugetare
- Solicitam Secretarului General sa transmita Biroului Federal pana marti 1
septembrie 2020 care sunt actiunile pe care le-a intreprins in relatia cu
MTS referitor la subiectul realocarii bugetare ulterior discutiei sale cu
reprezentantii MTS din data de 5 august 2020.
8. Care este stadiul decontului CE Juniori Croatia
- Solicitam Secretarului General sa transmita Biroului Federal pana miercuri
2 septembrie 2020 care sunt actiunile pe care le-a intreprins in directia
finalizarii decontului catre sportivii si insotitorii participanti la CE Juniori
Croatia 2020.
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