3.3. PROCESUL-VERBAL al Adun`rii Generale
a Federa\iei Rom@ne de Gimnastic` din data de 03.03.2006
Pre]edintele Adrian Stoica deschide Adunarea General` ]i salut` delega\ii prezen\i ]i
invita\ii.
Se comunic` Adun`rii Generale c` din cele 54 de structuri afiliate cu drept de vot
sunt prezen\i delega\i din 41 de sec\ii ]i asocia\ii afiliate. Adunarea fiind statutar
constituit`, []i poate desf`]ura lucr`rile.
Se supune la vot ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al Adun`rii Generale ordinare din data de 25
martie 2005 ]i a Adun`rii Generale de alegeri din data de 09 decembrie 2005;
2. Raportul privind decontul de cheltuieli pe anul 2005 ]i bugetul pe anul 2006;
3. Raportul Comisiei de Cenzori;
4. Aprobarea strategiei federa\iei pe perioada 2006-2008 ]i planul de activit`\i
pe 2006;
5. Aprobarea unor modific`ri ]i complet`ri la statutul federa\iei;
6. Diverse.
Adunarea a votat [n unanimitate ordinea de zi. Se supune aprob`rii Adun`rii
Generale comisia de redactare a procesului-verbal ]i a comisiei de num`rare a voturilor
astfel:
• Comisia de proces-verbal format` din Hargala] }tefan ]i Marcu Lucia este
votat` [n unanimitate;
• Comisia de num`rare a voturilor format` din Garabet Clemen\`, pre]edinte,
Pop Liviu, membru ]i Piscoi Iuliana, membru este votat` [n unanimitate.
La punctul 1 de pe ordinea de zi, Stoica Adrian [ntreab` Adunarea General` dac`
sunt observa\ii pe marginea celor dou` procese-verbale care au fost publicate [n Buletinul
informativ pe anul 2006 ]i au fost difuzate delega\iilor. Nefiind observa\ii, se supun la vot
cele dou` procese-verbale care sunt aprobate cu 41 de voturi (unanimitate);
La punctul 2 Stoica Adrian prezint` decontul de cheltuieli pe anul 2005 ]i bugetul pe
anul 2006 (anexat).
{n continuare Leon Aurel, pre]edintele Comisiei de Cenzori prezint` raportul
comisiei asupra modului de cheltuire ]i administrare a fondurilor federa\iei (anexat).
Se supune la vot aprobarea decontului de cheltuieli pe anul 2005, care este aprobat [n
unanimitate.
Bugetul pe anul 2006 este supus aprob`rii ]i se voteaz` cu 41 de voturi
(unanimitate).
Se aprob` de asemenea cu unanimitate de voturi ]i raportul Comisiei de Cenzori.
La punctul urm`tor din ordinea de zi se prezint` de c`tre Stoica Adrian strategia ]i
obiectivele federa\iei pe perioada 2006-2008 (anexat).
Se [ntreab` Adunarea General` dac` sunt observa\ii ]i propuneri:
Au luat cuv@ntul urm`torii:
1. Sab`u Ioan – propune a se introduce categoria maestre la Campionatul de Juniori
Individual ]i s` se instituie o diplom` special` stimulativ`, [n care s` fie trecute ]i numele
antrenorului ]i titularului de candidat olimpic;

2. Popa Florin – propune ca federa\ia s` organizeze tabere pentru copiii ]i juniorii
din \ar`, eventual la Izvorani, unde exist` o sal` cu condi\ii bune. Solicit` acordarea de
burse olimpice ]i [ntreab` c@te burse sunt acordate p@n` [n prezent.
3. Garabet Clemen\` - ridic` problema salariz`rii antrenorilor care sunt [n curs de a
se califica.
4. Panczel Rudolf – prezint` situa\ia dificil` a s`lii de gimnastic` de la Tg. Mure].
Stoica Adrian r`spunde celor care au luat cuv@ntul, dup` care supune la vot strategia
federa\iei.
Adunarea General` aprob` cu unanimitate de voturi strategia federa\iei pe perioada
2006-2008.
Se supune la vot planul de activit`\i al federa\iei pe anul 2006, plan care a fost
difuzat delega\iilor spre studiu la sosire. Cu unanimitate de voturi se aprob` planul de
activit`\i pe anul 2006.
La punctul 5 Stoica Adrian explic` motivele pentru care Comitetul Executiv propune
unele modific`ri la statutul federa\iei, propuneri care au fost [nm@nate delega\iilor la sosire
pentru studiu. Se [ntreab` Adunarea General` dac` sunt observa\ii la prevederile
respective.
Popa Florin are obiec\iuni la propunerile legate de candidaturile la func\ia de
pre]edinte al federa\iei, consider@nd prea mare termenul de 5 ani de experien\`
manegerial`, precum ]i la statutul de fost sportiv. Consider` termenul de 3 ani drept prea
mare. De asemenea, solicit` l`muriri privind aprobarea bugetului anual. Stoica Adrian
r`spunde la aceste [ntreb`ri ]i apreciaz` c` Adunarea General` va decide asupra
propunerilor sale.
Se supune la vot pentru [nceput propunerile de modificare ale statutului propuse de
Comitetul Executiv, mai pu\in articolele 33.5 ]i 37.6, la care exist` obiec\iuni.
Adunarea General` a votat cu unanimitate de voturi propunerile f`cute.
Se supune la vot pe rand art. 33.5 ]i 37.6, [n conformitate cu propunerile f`cute de
Comitetul Executiv. Adunarea General` voteaz` cu unanimitate de voturi articolele 33.5 ]i
37.6. Se mul\ume]te delega\iilor pentru votul acordat.
La punctul diverse d-na Dr`ghici Mihaela prezint` un plan de marketing cu strategia
pentru dezvoltarea sistemului de comunicare al federa\iei ]i de prezentare a imaginii
acesteia [n vederea atragerii de sponsori ]i de sus\in`tori.
{n final au luat cuv@ntul:
Buhaev Elena (MEC): a informat [n cuv@ntul s`u c` Ministerul Educa\iei ]i
Cercet`rii se ocup` de evaluarea activit`\ii [n cadrul cluburilor sportive ]colare ]i c` exist`
o propunere de [nfiin\are a unor centre olimpice de excelen\` sus\inute de c`tre Ministerul
Educa\iei ]i Cercet`rii. Apreciaz` pozitiv realizarea cursului pentru perfec\ionarea arbitrilor
[mpreun` cu federa\ia ]i organizarea Campionatelor }colare de la Buz`u din vacan\a de
prim`var` a elevilor.
P@rv`nescu Marinic` (GSS Deva): campania de prezentare a federa\iei s` cuprind` ]i
centrele importante ale gimnasticii.
Boia Marin (CS Triumf Bucure]ti): are 8 antrenori la clubul s`u, dar nu are sal` de
gimnastic` ]i este nevoit s` fac` duble legitim`ri cu alte cluburi. Sala Tineretului este dat`
[n folosin\` unei alte persoane care cere sume mari de bani drept chirie.
B@rzu Drago] (CSS Buz`u): solicit` federa\iei s` se reglementeze lucrul [n cuplu ]i
[n gimnastica masculin`.
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{n finalul Adun`rii Generale Stoica Adrian mul\ume]te delega\iilor pentru
participarea activ` ]i ureaz` multe succese [n activitatea pe anul 2006.
Adunarea General` a luat sf@r]it la orele 13:30.
{ntocmit,
HARGALA} }tefan,
MARCU Lucia
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