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ANEXA 2 - CONVOCATOR 

In conformitate cu Statutul FRGO, art. 31, alin. 2, lit. a si art. 53, alin. 1, se convoaca Adunarea 

Generala a FRGO. 

Tipul ședinței Adunare Generală Ordinară 

Data si ora 16/04/2021, ora 10:00 

Loc de desfășurare Ministerul Tineretului si Sportului, Bucuresti, strada Vasile Conta nr. 16 

Ordinea de zi 

1. Constatarea întrunirii cvorumului 

2. Alocutiunea Presedintelui FRGO 

3. Desemnarea prin vot deschis a Secretariatului Ședinței 

4. Prezentarea si aprobarea prin vot a propunerilor de completare a ordinii de zi. 

5. Desemnarea prin vot deschis a Comisiei de Validare a Voturilor 

6. Raportul Biroului Federal privind activitatea din perioada 21/11/2020-15/04/2021 

7. Afilierea definitivă, suspendarea și excluderea membrilor FRGO, după caz 

8. Prezentarea și aprobarea prin vot a Situatiilor Financiare pentru 2021 

9. Prezentarea și aprobarea prin vot a raportului Cenzorului 

10. Prezentarea și aprobarea prin vot a Planului Anual de Activitate pentru 2021 

11. Prezentarea și aprobarea prin vot a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2021 

12. Completarea locurilor vacante din Biroul Federal (3 locuri de Membru Simplu) 

 

Observatii: 

1. Imputernicirile delegatilor se transmit pana pe 09/04/2021, ora 10:00, 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. Membrii afiliati FRGO pot face propuneri de completare a ordinii de zi pana pe 23/03/2021, 

ora 14:00, la secretariat@frgo.ro, cu respectarea prevederilor Statutului FRGO, art. 34. 

3. Dosarele candidatilor se depun pana pe 27/03/2021, ora 10:00, la secretariat@frgo.ro, cu 

respectarea prevederilor Statutului FRGO, art. 42. 

 

Data  Federația Română de GO 

15.03.2021  Secretar General 

  Mihnea Rădulescu 
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ANEXA 3 

Nr. înregistrare: 104 / 23.03.2021 

       

A. Candidati la cele 3 locuri vacante din Biroul Federal .................................................................. 1 

B. Propuneri de completare a ordinii de zi cu modificarea Statutului FRGO .................................. 1 

C. Propuneri de completare a ordinii de zi cu alte subiecte .............................................................. 7 

 

A. Candidati la cele 3 locuri vacante din Biroul Federal 

Nu au fost depuse dosare de candidatura. 

B. Propuneri de completare a ordinii de zi cu modificarea Statutului FRGO 

Propunerea 1.  

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 18, alin. 1), prin introducerea dupa litera e) a 

literelor f) si g), avand urmatorul cuprins: 

f) Daca este Club Sportiv, sa aiba cel putin 20 de sportivi legitimati pe ramura de GO; 

g) Daca este Asociatie Judeteana sau Asociatia Municipiului Bucuresti, sa aiba cel putin 50 de 

sportivi legitimati pe ramura de GO in cadrul asociatiilor si cluburilor sportive din care este 

constituita. 

Propunerea 2.  

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 20, prin introducerea dupa alin. 3) a alin. 4), care 

va avea urmatorul cuprins: 

4) Membrii care nu au cotizatia anuala platita au suspendate drepturile prevazute la art. 22, literele 

b) - i). 

Propunerea 3.  

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 22, alin. 1), litera b) care va avea urmatorul cuprins: 

b) de a participa la Adunarea Generala, cu drept de vot; 

 

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 32, care va avea urmatorul cuprins: 

Art. 32 

1) La sedinta Adunarii Generale participă, în condiţiile prezentului statut, câte un reprezentant al 

fiecărei structuri sportive afiliate cu drept de vot. 
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2) Cluburile Sportive voteaza pe principiul votului cumulativ, avand un numar de voturi indivizibil, 

in functie de numarul de sportivi proprii activi in Campionatele Nationale din anul precedent: 

a) 1 – 10 sportivi: 1 vot 

b) 11-30 de sportivi: 2 voturi 

c) Peste 30 de sportivi: 3 voturi 

3) In vederea calcularii numarului de voturi de la alin 2), apartenenta sportivilor la Cluburile 

Sportive se considera cea din data de 1 decembrie a anului precedent. 

4) Asociatiile Judetene si Asociatia Municipiului Bucuresti au fiecare un singur vot. 

 

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 39, alin. 1), care va avea urmatorul cuprins: 

1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă, în afară de cazurile de mai jos în care 

este necesară o majoritate de cel putin 2/3 din numărul de voturi valabil exprimate al membrilor 

prezenţi, precum şi a altor situaţii prevăzute în prezentul statut: 

a) Modificări ale statutului FRGO; 

b) Revocarea Presedintelui sau a Vicepresedintelui FRGO; 

c) Excluderea unui membru afiliat; 

d) Dizolvarea FRGO. 

Propunerea 4.  

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 37, alin. 1), care va avea urmatorul cuprins: 

1) Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa delegatilor a peste 50% din numărul 

membrilor cu drept de vot. În cazul în care în termen de două ore de la ora stabilita in convocator 

pentru inceperea sedintei nu se întruneşte cvorumul necesar, se convoaca Adunarea Generală în 

aceeasi zi si în acelaşi loc, la doua ore fata de ora prevazuta initial. Această Adunare Generala 

se va considera constituita indiferent de numarul membrilor prezenti si va putea lua decizii, cu 

excepţia urmatoarelor: 

a) Modificări ale statutului FRGO; 

b) Revocarea Presedintelui sau a Vicepresedintelui FRGO; 

c) Excluderea unui membru afiliat; 

d) Dizolvarea FRGO. 

Propunerea 5.  

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 41, care va avea urmatorul cuprins: 

Art. 41 

1) Membrii Biroului Federal sunt alesi individual, pe functii, prin votul Adunarii Generale. 
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2) Mandatul aleșilor începe la finalul ședinței în care au fost aleși și se termină la finalul ședinței 

în care se desfășoară următoarele Alegeri Generale. 

3) Alegerile se fac prin vot închis, cu buletine de vot. 

4) Un candidat este declarat câștigător dacă obține majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate 

în cadrul unui tur de scrutin; 

5) Dacă niciun candidat nu obține majoritatea simplă din primul tur, se organizează imediat al 

doilea tur pentru primii 2 candidați, stabiliți în ordinea voturilor obținute. 

6) Revocarea Membrilor Biroului Federal si completarea locurilor vacante din Biroul Federal, intre 

doua Alegeri Generale, se face prin votul Adunarii Generale, in sedinta ordinara sau 

extraordinara. 

Propunerea 6.  

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 42, care va avea urmatorul cuprins: 

Art. 42 

Candidaturile pentru Biroul Federal se depun de către membrii FRGO cu cel puțin 15 zile înaintea 

datei alegerilor, cu respectarea următoarelor condiții de către un candidat: 

a) să fie propus de un membru FRGO cu drept de vot; 

b) să depună CV și declarație de acceptare a candidaturii; 

c) să fie cetățean român, major, cu domiciliul în România; 

d) să nu aibă sancțiuni penale în cazierul judiciar; 

e) să fie absolvent de studii universitare de licență: 

f) candidatii la functia de Presedinte FRGO vor include in dosarul de candidatura si Programul 

Strategic de Organizare si Dezvoltare a FRGO pentru perioada mandatului. 

Propunerea 7.  

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 47, care va avea urmatorul cuprins: 

1) Biroul Federal asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. 

2) Biroul Federal se constituie din 5 persoane, dupa cum urmeaza: 

a) Presedintele FRGO; 

b) Vicepresedintele FRGO; 

c) Presedintele Comisiei de Evidenta si Regulamente; 

d) Presedintele Comisiei de Competitii; 

e) Presedintele Comisiei pentru Copii, Juniori si Tineret. 

3) In cazul in care un post din Biroul Federal este vacant, atributiile postului sunt preluate temporar 

de Presedintele FRGO, Vicepresedintele FRGO sau alt membru al Biroului Federal, dupa caz, 

pana la ocuparea postului prin alegeri in sedinta Adunarii Generale. 
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Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 48, alin. 2), care va avea urmatorul cuprins: 

2) Sedinta Biroului Federal este statutara daca sunt prezenti cel putin 3 membri. 

 

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 50, care va avea urmatorul cuprins: 

Art. 50 

1) Membrii Biroului Federal care, pe parcursul a sase luni calendaristice, nu participa la cel putin 

jumatate din sedintele Biroului Federal, isi pierd calitatea de Membru in Biroul Federal. 

2) Mandatul acestora inceteaza de drept in ziua urmatoare implinirii termenului prevazut la alin. 

1), fara a mai fi necesara revocarea de catre Adunarea Generala. 

 

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 68 pana la 74, care vor avea urmatorul cuprins: 

Art. 68 

In cadrul federatiei functioneaza urmatoarele Comisii Permanente: 

a) Comisia de Evidenta si Regulamente; 

b) Comisia de Competitii; 

c) Comisia pentru Copii, Juniori si Tineret; 

d) Comisia de Disciplina, Etica Sportiva si Anti-Doping; 

e) Comisia de Antrenori. 

 

Art. 69 

Comisia de Evidenta si Regulamente are ca atributii principale: 

a) Gestionarea evidentei sportive a FRGO, cuprinzand structurile sportive afiliate, sportivii FRGO 

si specialistii pe ramura de GO; 

b) Avizarea transferurilor sportivilor; 

c) Elaborarea regulamentelor FRGO. 

 

Art. 70 

Comisia de Competitii are ca atributii principale: 

a) Organizarea activitatii arbitrilor FRGO; 

b) Organizarea competitiilor FRGO; 

c) Avizarea, supravegherea si omologarea competitiilor oficiale desfasurate pe teritoriul Romaniei. 

 

Art. 71 
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Comisia pentru Copii, Juniori si Tineret are ca atributii principale organizarea si coordonarea 

activitatilor de promovare si dezvoltare la nivel national a ramurii de GO in cadrul populatiei cu 

varsta sub 20 de ani. 

 

 

Art. 72 

1) Comisia de Disciplina, Etica Sportiva si Anti-Doping are ca atributii principale prevenirea si 

combaterea abaterilor disciplinare de natura sportiva. 

2) Presedintele Comisiei este Vicepresedintele FRGO. 

 

Art. 73 

1) Comisia de Antrenori are ca atributii principale: 

a) Organizarea activitatii antrenorilor si instructorilor la nivel national; 

b) Stabilirea componentei si organizarea activitatilor de pregatire ale loturilor nationale 

2) Presedintele Comisiei este Antrenorul Federal. 

 

Art. 74 

Biroul Federal poate forma si alte comisii, dupa caz. 

Propunerea 8.  

Modificarea si completarea Statutului FRGO, art. 53, care va avea urmatorul cuprins: 

Art. 53 

1) Biroul Executiv are ca atributii: 

a) Elaborarea si aprobarea contractelor FRGO; 

b) Soluţionarea problemelor urgente şi neprevăzute care apar între doua şedinţe ale Biroului 

Federal, iar convocarea acestuia nu este posibilă în timp util. 

2) Biroul Executiv este format din: 

a) Preşedintele FRGO 

b) Secretarul General FRGO; 

c) Contabilul FRGO. 

3) Biroul Executiv este intrunit statutar in prezenta a cel putin doi membri. 

4) Daca exista Presedinte FRGO in functie, Biroul Executiv este intrunit statutar doar daca este 

prezent si acesta; daca exista Vicepresedinte FRGO in functie si sunt indeplinite conditiile art. 

54, alin. 4), Biroul Executiv este intrunit statutar doar daca este prezent si acesta. 

5) Hotărârile se iau cu majoritate relativă a voturilor si sunt prezentate sau validate, după caz, la 

prima şedinţă a Biroul Federal. 
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C. Propuneri de completare a ordinii de zi cu alte subiecte 

Propunerea 9.  

Principii de organizare a competitiilor oficiale in Romania 

1) Sistemul National de Competitii este compus din: 

a) Campionatul National Individual pe Categorii de Varsta 

b) Campionatul National Individual 

c) Campionatul National Individual Feminin 

d) Campionatul National Individual pentru Studenti 

e) Campionatul National Individual pentru Veterani 

f) Campionatul National Individual 9x9 

g) Campionatul National Individual 13x13 

h) Campionatul National Individual de GO Rapid 

i) Campionatul National Individual de GO Blitz 

j) Campionatul National pentru Perechi 

k) Campionatul National pentru Echipe de Club 

l) Campionatul National pentru Echipe de Club – Copii, Juniori si Tineret 

m) Cupa Romaniei (individual) 

n) Cupa Romaniei pentru Copii, Juniori si Tineret (individual) 

o) Trofeul Shodan 

2) Intr-un an calendaristic, Sezonul Competitonal in care se organizeaza Sistemul National de 

Competitii: 

a) Incepe in prima luni dupa data de 10 ianuarie 

b) Se termina in prima duminica dupa data de 1 decembrie. 

3) In perioada in care se desfasoara o competitie din Sistemul National de Competitii este interzisa 

organizarea altei competitii la care pot participa aceiasi sportivi. 

4) Competitiile oficiale care nu sunt organizate de FRGO sunt arbitrate si supravegheate de arbitri 

FRGO sau internationali. 

5) Cluburile Sportive transmit catre FRGO, cel tarziu la 15 decembrie, lista cu sportivii proprii, 

inregistrati in evidenta FRGO, care doresc sa fie activi in sezonul urmator. 

6) Transferul sportivilor se efectueaza la solicitarea sportivului si a celor doua Cluburi Sportive 

implicate, in urmatoarele perioade: 

a) In pauza dintre doua Sezoane Competitionale 

b) 15 iulie – 15 august 

7) In cazuri exceptionale (dezafiliere, excludere, suspendare sau litigiu), transferul poate fi solicitat 

de catre sportiv si Clubul Sportiv la care se transfera, pe tot parcursul anului calendaristic. 
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Propunerea 10.  

Standardizarea denumirii Cluburilor Sportive inscrise in EGD. 

1) La afilierea la FRGO, fiecarui Club Sportiv i se aloca un cod EGD. 

2) Codul EGD este de forma JJXX: 

a) JJ – codul judetului in care clubul are sediul social; pentru Bucuresti, codul este “B-“. 

b) XX – ordinea de afiliere la FRGO a cluburilor din acelasi judet. 

3) In cazul dezafilierii sau a schimbarii sediului in alt judet, codul EGD nu se refoloseste. 

Propunerea 11.  

Convocarea Adunarii Generale in sedinta extraordinara, in data de 21.05.2021, ora 10.00, la sediul 

MTS din Bucuresti, strada Vasile Conta, nr. 16, cu ordinea de zi compusa din subiectele nerezolvate 

in cadrul sedintei din 16.04.2021 (17.04.2021 daca se reconvoaca) si alte subiecte propuse in cadrul 

aceleiasi sedinte. 

Propunerea 12.  

Aprobarea Regulamentelor FRGO. 

Propunerea 13.  

Biroul Federal prezinta catre membrii FRGO Proiectul Calendarului Competitional FRGO 2022 in 

data de 01.11.2021. 
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Propunerea 14.  

Taxe, cotizatii si premii FRGO de la 01.01.2022 

Nr Denumire Lei  

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

- 01.01-14.01 / 15.01-31.01 

/ dupa 31.01, 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. 

- Abonamentele se achita 

pana pe 15.01 

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

Seniori 60/80/100 

03 

Abonament baza 

- cotizatia anuala 

- inscriere la toate etapele de calificare 

“CN pe categorii de varsta” 

Copii 180 

Cadeti→Tineret 240 

Seniori 270 

04 

Abonament extins 

- cotizatia anuala 

- inscriere la toate competitiile, 

exceptand etapele finale ale 

competitiilor in mai multe etape. 

Copii 400 

Cadeti→Seniori 600 

05 Taxa inregistrare sportiv nou 30  

06 Taxa transfer sportiv 60  

07 Taxa afiliere structura sportiva 500  

08 Taxa participare sportiv competitie FRGO 90/70/50/30 Categoria A / B, D / C / fara 

09 Taxa partener organizator competitie FRGO 20/15/10/5 De participant. Minim 50 lei 

10 Taxa omologare competitie 5 De participant. Minim 50 lei 

11 Taxa contestatie competitie 150  

12 Taxa apel la Comisia de Apel 150  

13 
Premii etapa finala competitie 

FRGO 

Locul I 180/140/100/60 Categoria A / B, D / C / fara. 

Minim 8 participanti din 

minim 4 Cluburi. Bani, cupe, 

medalii etc, conform legii. 

Locul II 135/105/75/45 

Locul III 90/70/50/30 

 

NOTA 

- Cotizatiile si taxele se achita de catre persoanele juridice doar in baza facturii emise de FRGO. 

- Cotizatiile si taxele 02 – 05 se achita de catre Clubul Sportiv la care este legitimat Sportivul. 

- Taxa 06 se achita de catre Clubul Sportiv la care se transfera Sportivul. 

- Pentru competitiile FRGO organizate direct de FRGO, taxa 08 se achita de catre Clubul Sportiv 

la care este legitimat Sportivul. 

- Pentru competitiile FRGO organizate in parteneriat FRGO – Organizator. 

o Organizatorul incaseaza taxa 08 si achita catre FRGO taxa 09 (mai putin pentru sportivii 

cu abonament, dupa caz) 

o Taxa 08 poate fi stabilita intre zero si maximul din tabel. 

- Pentru competitiile organizate de terti, Organizatorul achita catre FRGO taxa 10. 

- Taxele 05, 06, 10, 11, 12 intra in vigoare de la 01.07.2021 










