4.3. PROCESE-VERBALE – ADUN~RI GENERALE 2009
PROCES-VERBAL
Adunarea General` a Federa\iei Rom@ne de Gimnastic`
Mar\i 17 martie 2009, sala „Nadia Com`neci”, sediul MTS
Pre]edintele Adrian Stoica deschide Adunarea General` ]i salut` delega\ii prezen\i ]i
invita\ii.
Se comunic` Adun`rii Generale c` din cele 56 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`
(necesar 2/3, respectiv 37), aceasta []i poate desf`]ura lucr`rile.
Este salutat` prezen\a Domnului Octavian Bellu, Secretar de Stat [n cadrul
Ministerului Tineretului ]i Sportului ]i a celorlal\i invita\i.
Se supune la vot ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al Adun`rii Generale a Federa\iei Rom@ne de
Gimnastic` din anul 2008;
2. Afilieri, suspend`ri, excluderi;
3. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2008 al Federa\iei Rom@ne de
Gimnastic`;
4. Aprobarea bilan\ului contabil ]i raportului Comisiei de cenzori pe anul 2008;
5. Aprobarea planului de activit`\i pe anul 2009 ]i a strategiei federa\iei pentru
perioada 2009-2012;
6. Diverse.
Adunarea a votat [n unanimitate ordinea de zi.
Se supune aprob`rii Adun`rii Generale comisia de redactare a procesului-verbal ]i
comisia de validare astfel:
• Comisia de proces-verbal, format` din }tefan Hargala] ]i Vasile Chiorean,
este votat` [n unanimitate;
• Comisia de validare, format` din Alina Dr`gan, Lucia Marcu ]i Anca Pop,
este votat` [n unanimitate.
Adunarea General` a p`strat un moment de reculegere [n memoria antrenorului ]i
arbitrului interna\ional Virgil Achim, decedat [n luna februarie 2009.
La punctul 1 de pe ordinea de zi, Pre]edintele Adrian Stoica [ntreab` Adunarea
General` dac` sunt observa\ii pe marginea procesului-verbal al Adun`rii Generale pe anul
2008, proces-verbal publicat [n Buletinul informativ pe anul 2009 ]i difuzat delega\iilor.
Nefiind observa\ii, se supune la vot procesul-verbal care este aprobat [n unanimitate.
La punctul 2 Secretarul General Mircea Apolzan prezint` :
- afilieri: s-a prezentat la secretariatul general al federa\iei un dosar de afiliere al
Clubului Sportiv S[nandrei, jud. Timi]. Dosarul cuprinde toate actele prev`zute [n Statut
pentru alifiere. Se supune la vot afilierea acestei structuri sportive, care este aprobat` [n
unanimitate;
- suspend`ri: [n conformitate cu prevederile art. 62 (1), pentru neplata cotiza\iei
anuale a CSM Baia Mare, se propune prelungirea suspend`rii acestei structuri sportive.
Adunarea General` a aprobat prelungirea suspend`rii.;
- excluderi: nici un caz.
La punctul 3 Pre]edintele Adrian Stoica prezint` Raportul de activitate pe anul 2008,
[n care se analizeaz` rezultatele interna\ionale ]i [n special participarea la Jocurile Olimpice

de la Beijing. Se analizeaz` calendarul intern ]i participarea structurilor afiliate la
realizarea acestuia.
Se men\ioneaz` toate celelalte activit`\i realizate de federa\ie ]i se mul\ume]te
tuturor institu\iilor care au avut contribu\ii la activitatea federa\iei [n anul 2008.
{n final pre]edintele Adrian Stoica prezint` activitatea excep\ional` desf`]urat` de
Domnul Nicolae Vieru timp de 32 de ani [n cadrul Federa\iei Interna\ionale de Gimnastic`,
[i mul\ume]te ]i [i [nm@neaz` un trofeul special din partea federa\iei, ca semn de pre\uire
pentru [ntreaga activitate. Se mai men\ioneaz` c` Domnul Nicolae Vieru a fost numit
vicepre]edinte de onoare al Federa\iei Interna\ionale de Gimnastic` ]i cooptat ca membru
[n cadrul Comisiei de Aparate al acestui organism interna\ional.
Se solicit` delega\iilor s` fac` observa\ii ]i discu\ii pe marginea raportului prezentat.
Se d` cuv@ntul Domnului Octavian Bellu care face unele considera\ii pozitive
privind activitatea federa\iei, men\ion@nd faptul c` gimnastica reprezint` [n continuare
federa\ia sportiv` na\ional` cu cele mai bune rezultate [n anul 2008 ]i adreseaz` felicit`ri [n
numele Ministerului Tineretului ]i Sportului. Se mai fac unele preciz`ri privind
perspectivele activit`\ii sportive care, cu timpul, va trebuie s` se bazeze tot mai mult pe
resurse proprii dec@t pe cele provenind din bugetul de stat. De asemenea, a prezentat unele
aspecte ale politicii MTS privind crearea unor centre de interes na\ional, centre care vor
viza ]i gimnastica. {n final, se ureaz` succes pentru [ntreaga activitate a gimnasticii
rom@ne]ti.
Neexist@nd solicit`ri de interven\ii, discu\ii sau observa\ii pe marginea raportului
prezentat de pre]edintele Adrian Stoica, se supune spre aprobare acest raport. Raportul este
aprobat [n unanimitate.
La punctul 4 Secretarul General Mircea Apolzan prezint` bilan\ul contabil al
federa\iei pe anul 2008, prezentat pe principalele capitolele financiare, cu cheltuielile ]i
veniturile realizate. Se supune la vot bilan\ul contabil ]i se aprob` [n unanimitate acest
raport.
{n continuare se d` citire raportului Comisiei de Cenzori de c`tre Domnul Auric`
Leon, pre]edinte al acestei comisii. Raportul men\ioneaz` respectarea legalit`\ii [n
desf`]urarea activit`\iilor financiar-contabile. Raportul se aprob` [n unanimitate de c`tre
Adunarea General`.
La punctul 5 pre]edintele Adrian Stoica [ntreab` Adunarea General` dac` exist`
observa\ii sau propuneri privind cele dou` planuri distribuite participan\iilor la [nceperea
Adun`rii Generale. Se supun la vot cele dou` documente care sunt aprobate cu unanimitate
de voturi.
Se men\ioneaz` faptul c` p@n` la sf@r]itul lunii martie delega\ii pot trimite la
federa\ie eventualele observa\ii sau propuneri la planurile prezentate.
La punctul 6 Diverse :
Pre]edintele Adrian Stoica [ntreab` participan\ii la Adunarea General` dac` doresc
s` ia cuv@ntul, dac` au remarci, propuneri, observa\ii cu titlul general. Neexist@nd nici un
fel de interven\ii, pre]edintele Adrian Stoica mul\ume]te delega\iilor ]i invita\iilor pentru
prezen\` ]i le dore]te toate cele bune pentru anul 2009.
{ntocmit,
HARGALA} }tefan,
CHIOREAN Vasile,
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