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PROCES VERBAL
Al Adun`rii Generale a Federa\iei Rom@ne de Gimnastic`
din 27 februarie 2004
La orele 11:oo [n prezidiul adun`rii au luat loc: Constantin Diaconu –
vicepre]edinte ANS, Nicolae Vieru - pre]edinte FRG, Maria Simionescu ]i D`nu\
Grecu – vicepre]edin\i, Adrian Stoica – secretar general, Mihai C`p`\@n` - director
ANS ]i Alexandru L`z`rescu din partea COR.
Pre]edintele federa\ie Nicolae Vieru declar` deschise lucr`rile Adun`rii
Generale, fiind prezen\i 38 delega\i ceea ce face ca adunarea s` fie statutar`. Le
adreseaz` salutul federa\iei, delega\iilor ]i invita\ilor prezen\i.
Se d` citire ordinii de zi dup` cum urmeaz`:
1. Aprobarea procesului verbal al Adun`rii Generale din 14 martie 2003;
2. Raportul de activitate al Federa\iei Rom@ne de Gimnastic` pe anul 2003 – urmat
de discu\ii;
3. Aprobarea bilan\ului contabil pe anul 2003, a raportului Comisiei de Cenzori ]i a
bugetului pe anul 2004;
4. Aprobarea afilierii de noi sec\ii;
5. Aprobarea programului de activit`\i al federa\iei pe anul 2004;
6. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi care este votat` [n unanimitate. Se propune alegerea
unei comisii de redactare a procesului verbal, format` din : 1. Mircea Apolzan, 2. Stefan
Hargalas, 3. Lucia Marcu - comisia este aprobat` [n unanimitate, prin vot deschis.
La propunerea pre]edintelui federa\iei se p`streaz` un moment de reculegere pentru
antrenorii Mihai Demetrescu ]i Victor Cibi care au decedat [n anul 2003.
{ntr@nd [n ordinea de zi, se supune la vot aprobarea procesului verbal al Adun`rii
Generale din anul trecut, care a fost publicat [n buletinul informativ al federa\iei ]i
[nm@nat tuturor delega\ilor prezen\i.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. La punctul 2 se d` citire de
c`tre pre]edintele federa\iei Nicolae Vieru raportului de activitate pe anul 2003 care se
refer` la [ndeplinirea obiectivelor ]i realiz`rile fiec`rei discipline ]i a cluburilor [n anul
2003.
Se trece la discu\ii:
1. Dl. Constantin Diaconu – vicepresedinte al ANS
{n cuv@ntul s`u prezint` unele probleme actuale ale sportului rom@nesc ]i
perspectivele privind finan\area din mai multe surse, atragerea de sponsori. Importan\a
sprijinirii ]i conducerea sportului cu implicarea organelor locale, de asemenea
preocuparea ANS pentru l`rgirea ]i dezvoltarea bazei materiale, inclusiv pentru
gimnastic`.
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2. Popa Florin (antrenor CSS Bra]ovia)
Sesizeaz` lipsa condi\iilor de lucru prin intrarea [n repara\ie a s`lii de la Sc. Gen.
Nr. 10 Bra]ov. Solicit` organizarea taberelor de var` de c`tre federa\ie ]i MECT [n
timpul verii, ca o necesitate stimulativ` a activit`\ii.
3. Balin\ Ioan (CSS Re]i\a)
Ridic` problema centrului de la Re]i\a care are tradi\ie ]i rezultate - prin plecarea
centrului olimpic de juniori la Bistri\a acesta va pierde spa\iu din sala ]i camin. La
Bistri\a consider` c` nu sunt condi\ii foarte bune. Dezvolt` apoi ideea contribu\iei sale
personale la Re]i\a ]i la loturi.
Ca raspuns D. Adrian Stoica secretar general FRG explic` de ce a fost necesar ca
s` mut`m centrul de juniori la Bistri\a (lipsa sprijinului local).
4. Dl. Emil Radvani (CSM Cluj)
Vorbe]te despre condi\iile precare de la Cluj ]i despre contribu\ia slab` fa\` de
trecut la performan\ele gimnasticii rom@nesti. Nu este de acord cu regulamentul de
transfer`ri privind dubla legitimare. Aminte]te de sportivul Vere] Ciprian care a fost
valoros ca junior (medalia la CE) dar s-a pierdut ]i sper` s` fie recuperat la clubul CSA
Steaua. Nu este mul\umit de colaborarea cu CSS Bistri\a deoarece au pierdut un sportiv
prin transfer nejustificat. Dl. Vieru Nicolae ]i Dl. Stoica Adrian dau explica\ii pe r@nd
despre motivul pentru care s-a renun\at la dubla legitimare pentru sportivii care fac
parte din loturi.
5. Dr. Simona Nanoveanu (INMS)
Apreciaz` c` s-a [mbun`t`\it colaborarea cu federa\ia ]i [n special cu lotul de la
Deva datorit` ]i prezen\ei Dr. Dumitru Carmen la lotul feminin. Apreciaz` de asemenea
c` a fost benefic` realizarea unui contract [ntre p`rin\i, sportivi ]i antrenori pentru
cunoa]terea riscurilor din gimnastic`.
6. Dl. Ar`d`voaicei (CSM Bac`u)
Sus\ine necesitatea dublei legitim`ri - altfel Bac`ul nu poate prezenta singur
echipa la na\ionale. Propune crearea unor centre interjude\ene la juniori.
La punctul 3 din ordinea de zi se da cuv@ntul D-lui. Adrian Stoica, secretar
general, care prezint` bilan\ul cheltuielilor pe anul 2003 ]i bugetul pe anul 2004.
Domnul Fumea Cornel, pre]edintele comisiei de cenzori al federa\iei, prezint`
procesul verbal cu concluziile comisiei privind controlul efectuat asupra modului de
efectuare a cheltuielilor ]i venituri din bugetul aprobat pe 2003.
Se supun aprob`rii adun`rii generale cererile de afiliere a 4 noi structuri care
[ndeplinesc condi\iile statutare ]i au achitat taxele aferente, astea sunt:
1. Asocia\ia Clubul Sportiv „Palestra 21” Caracal;
2. Clubul Sportiv Municipal Lugoj;
3. Liceul Teoretic Mikes Kelemen Sf.Gheorghe;
4. Clubul Sportiv Scolar „Gloria” Arad.
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Se aprob` afiliere cu unanimitate de voturi, [n sal` fiind prezen\i 40 delega\i [n
momentul respectiv.
La punctul 5 de pe ordinea de zi se supune la vot programul de activit`\i al
federa\iei pe anul 2004, dup` ce pre]edintele [ntreab` dac` sunt observa\ii sau
complet`ri la programul care a fost difuzat tuturor delega\iilor la sosire.
Adunarea generel` aprob` cu unanimitate de voturi programul de activitate pe
anul 2004.
La punctul 6 – diverse, se [ntreab` adunarea general` dac` este cineva care
dore]te s` ridice alte probleme. Nu au fost solicit`ri.
Dl. Alexandru L`z`rescu a luat cuv@ntul [n final [n numele COR, ar`t@nd c`
gimnastica este sportul olimpic cu cea mai mare contribu\ie la JO de-a lungul anilor. 57
medalii din care 19 de aur. COR sus\ine gimnastica ]i va ajuta [n preg`tire pentru JO
Atena - ureaz` succese pentru aceast` competi\ie. Va fi construit` o sal` de gimnastic`
la Izvorani. Felicit` federa\ia pentru munca ]i rezultatele din 2003.
{n finalul adun`rii, Dl. Nicolae Vieru invit` pe to\i participan\ii la o consf`tuire
pe problemele selec\iei ]i ale calendarului intern [n aceea]i sal`, dup` Adunarea
General`. Mul\ume]te delega\ilor ]i invita\ilor pentru participare, ur@nd tuturor s`n`tate
]i succes [n activitatea pe anul 2004.
Comisia de redactare:
1. Apolzan Mircea
2. Hargala] }tefan
3. Marcu Lucia
Bucure]ti,
27 februarie 2004

