
    

        
 
 
 
 
 

 

 

MINUTĂ 

 

Locul întâlnirii: 

Întâlnire online, pe aplicația ZOOM. 

Data și ora întâlnirii: 

09.02.2022– 14:00 

Participanți din partea Comitetului Executiv al 

Federației Române de Gimnastică: 
➢ Constantin  Carmencita – Președinte 

➢ Fumea Maria – Vicepreședinte 

➢ Suciu Ioan – Vicepreședinte 

➢ Istrate Ingrid – Secretar General 

➢ Drăgan Alina – Secretar Federal/Antrenor federal 

GAER 

➢ Moroșan Corina – Director Tehnic GAF  

➢ Cacoveanu Angela – membru 

➢ Durlă Adrian – membru 

➢ Hegyi Ciprian – membru 

➢ Corlaci Ionuț – membru 

➢ Cosma Liliana – membru  

➢ Groza Gogean Gina – membru 

➢ Spînu Cristiana – membru 

Invitați: 

 

➢ Berbecar Marius  

Total participanți : 14 

Ordinea de zi: 
 

1. Informare Congres Balcanic – vicepresedinte Suciu Ioan. 

2. Informare caz Cantaragiu Shakira – Presedinte comisie de analiza Durla Adrian 

3. Informare demisie Gheorghe Predescu – presedinte Carmencita Constantin 

4. Masuri privind activitatea CNOPT GAM – presedinte Carmencita Constantin 

5. Reluare spre analiza Regulamentul de transferari – secretar federal Alina Dragan 

6. Diverse. 

 



PARTICIPANT DESCRIERE 

1. Informare Congres Balcanic – vicepresedinte Suciu Ioan 

Ioan Suciu 

Subliniză faptul că a luat parte la constituirea Federației Balcanice în luna septembrie 2021 

și s-a concertizat/finalizat cu alegerile din cadrul congresului de pe 27-30.01.2022. 

Structura de vot a fost transmisă pe email și către FRG, printr-o informare oficială. A 

existat un schimb de emailuri cu privire la regulamentul tehnic și directivele competiției 

care va avea loc în 2022. Data Balcaniadei s-a stabilit în 16-18.09.2022, la Istanbul, 

competiție pentru juniori, Gimnastica Artistică Feminină și Masculină. Conform 

regulamentului tehnic, competiția se adresează categoriilor juniori, youth și pre-youth. În 

cadrul discuției de la Congres la care a participat și vicepresedintele FIG, a existat o 

propunere din partea Bulgariei de a organiza Balcaniada pentru disciplina parkour, ce a 

avut un mare succes în această țară. Oricare dintre țările balcanice dorește să organizeze o 

competiție balcanică, poate transmite propuneri, în prima fază propuneri privind structura 

financiara. Se va începe cu competiția de anul acesta la Gimnastică Artistică Feminină și 

Masculină, urmând sa se monotorizeze evoluția, în special din punct de vedere financiar. 

Ulterior, dacă se va considera necesar, se va modifica, la propunerea federațiilor, statutul 

Federației Balcanice pentru a se îmbunătăți. De asemenea, dnul Suciu mulțumește dnei 

Președinte pentru oportunitate.  

Alina Drăgan 

Îl felicită pe dnul Suciu pentru poziția ocupată, anume membru al Comitetului Executiv al 

Federației Balcanice de Gimnastică și dorește ca acesta să reprezinte cu succes și să apere 

interesele României. 

Carmencita Constantin 

Dorește să afle cum sunt repartizate responsabilitățile vicepeședinților în cadrul acestei 

federații, anume dacă aceștia au responsabilitati prestabilite și ce anume responsabilități 

are fiecare. De asemenea, evidențiază faptul că dacă această organizare va fi agreată de 

către membri Comitetului Executiv, se poate propune introducerea acestui model în 

statutul FRG. 

Ioan Suciu 

Subliniază faptul că această organizare s-a discutat post Congres, în cadrul primei întâlniri 

a Comitetului Executiv al Federației Balcanice, cu propunerea din regulamentul tehnic 

(„tehnical regulation”) de responsabilizare a celui de-al doilea vicepreședinte pe structura 

comitetelor tehnice, prin numirea pe fiecare ramură sportivă în parte a unui reprezentant 

de către acest vicepreședinte. Evidențiază posibilitatea de a avea o discuție aplicată cu 

privire la această propunere, deoarece consideră că este important să existe propuneri cu 

privire la responsabilii pe fiecare disciplină în parte. 

Carmencita Constantin Dorește să afle care sunt responsabilitățile primului vicepreședinte. 

Ioan Suciu 

Evidențiază faptul că principalele responsabilități sunt închegarea structurii statutare și 

creionarea structurii financiare, proiectarea palierului financiar. În cazul în care 

presedintele nu isi poate exercita funcția, acesta preia și acele atribuții, însă, în general, 

primul vicepreședinte se ocupă cu proiecția structurii financiare. 

Carmencita Constantin 

Subliniză faptul că este un lucru benefic faptul că se cunosc atributiile si responsabilitățile 

vicepreședinților din momentul în care candidează pentru acest post deoarece persoanele 

sunt alese în functie de competențele pe care aceștia le au în raport cu aceste atribuții și de 

astemenea, fiecare membru al Federației știe la cine se adresează în momentul apariției 

unei situații problematice.  

Semnalează faptul că în capitolul trampoline, din regulamentul tehnic, sunt introduse 

probele acestei discipline pe care FRG nu le dezvoltă momentan. Dorește să știe dacă există 

perspectiva introducerii probei de plasă elastică. 

Ioan Suciu Evidentiază faptul că este vorba de o omitere fără intenție.  



Carmencita Constantin 

Subliniază posibilitatea să se adreseze o propunere oficială din partea FRG cu această 

mențiune. De asemenea, dorește să se evidențieve încă o dată când se va desfășura 

Balcaniada. 

Ioan Suciu 

Informează asupra faptului că Balcaniada s-a stabilit la Istanbul, în datele 16-19.09.2022, 

cu posibilitatea de plecare în data de 13.09 și întoarcere în data de 19.09. Evidențiază faptul 

că demersurile au fost stabilite omogen, în sensul că s-a decis ca transportul să fie asigurat 

de federațiile naționale, iar țara organizatoare va asigura cazarea, masa, transferul de la 

aeroport.  

Alina Drăgan 

Carmencita Constantin 

Susțin faptul că trebuie discutat pe tema organizării Balcaniadelor din punctul de vedere al 

costurilor, deoarece sunt țări care nu își vor permite financiar sustinerea acestei competitii. 

In același timp, nu se poate baza pe o singură țară pentru a suporta costurile, așadar trebuie 

inițiată o discuție în vederea anticipării și soluționării unei viitoare situații problematice. 

Ioan Suciu 
Evidențiază faptul că va discuta aplicat asupra sugestiilor care au existat atât la Congres, 

cât și sugestiile din partea FRG. 

Carmencita Constantin 
Dorește să afle dacă rotația privind găzduirea Balcaniadei este obligatorie sau poate fi 

optionala. 

Ioan Suciu 

Evidențiază faptul că rotația nu este obligatorie, fiind o competiție care vine în sprijinul 

activității competiționale a juniorilor/junioarelor. Orice țară dorește să organizeze această 

competiție este binevenită, însă organizarea nu reprezintă o obligativitate. 

Maria Fumea 

Subliniază faptul că a existat în trecut Balcaniada pe toate disciplinele, organizată prin 

rotație. Propune ca la urmatoarea întâlnire a Federației Balcanice să se discute faptul că 

există posibilitatea organizării Balcaniadei pe discipline, în perioade diferite, în funcție de 

posibilitățile fiecărei țări (există în fiecare țară federații de gimnastică aerobică, de 

gimnastică ritmică, etc.). 

Alina Drăgan 
Propune posibilitatea organizarii Jocurilor Balcanice cu toate disciplinele periodic, la un 

interval de timp. 

Ioan Suciu 

Mulțumește pentru propuneri și evidențiază faptul că se dorește și s-a propus, pentru anul 

acesta, organizarea unei Balcaniade pentru parkour. Așadar se va urmări parcursul 

discuțiilor și deciziilor viitoare.  

Corina Moroșan 

Dorește să afle ce s-a stabilit pentru GAF, în sensul vârstelor, deoarece nu a fost prevăzută 

și bugetată această competiție. De asemenea, trebuie să se țină cont și de participarea 

junioarelor la ROMGYM Trophy, precum și de regulamentul tehnic stabilit. 

Alina Drăgan 
Evidențiază categoriile de vârstă stabilite, dar și faptul că nu a fost primit încă regulamentul 

tehnic. S-a ținut cont de sugestiile efectuate de FRG privind vârstele etalon de la FIG. 

2. Informare caz Cantaragiu Shakira – Presedinte comisie de analiza Durla Adrian 

Adrian Durlă 

Declarația sportivei nu a fost înregistrată deoarece nici sportiva, nici mama acesteia nu și-

au dat acordul, existand un sentiment de teamă pentru impactul discuției asupra parcursului 

recuperării. În baza tuturor documentelor primite și analizate (declarațiile medicilor, 

antrenorilor, chestionarele pentru părinti și pentru sportivă), s-a întocmit raportul final. Se 

citește raportul privind analiza și recomandarile viitoare cu privire la acest incident. 

Carmencita Constantin 

Informează asupra faptului că ceilalti membri ai comisiei de analiza nu au completat sau 

corectat raportul dnului Adrian Durla. Dintre acestia, dnul avocat Bogdan Foloștină și dna 

Cristina Vladescu (Fundatia Terre des hommes) au avut o perioadă încărcată, așadar pentru 

aceștia se justifică absenta unui raspuns. Comisia fiind neutra, reprezentând o terță parte 

implicată in caz, se adresează rugamintea dnului Durlă de a lua legatura cu ceilalti membri 

ai comisiei pentru validarea raportului, pentru ca ulterior să se înceapă implementarea 

măsurilor. În urma raportului, se constată faptul că o mare parte din atributii revin FRG. I 

se solicită dnei Corina Moroșan, directorul tehnic GAF, să preia recomandarile tehnice 

mentionate, pentru a se alcătui referate de necesitate în vederea achiziției materialelor 



propuse pentru dotarea sălilor. Se confirmă necesitatea achzitiei defibrilatoarelor, precum 

și a unor bureți conformi. Dna Președinte afirmă faptul că va prelua responsabilitatea 

privind contactarea unor autorități competente pentru organizarea unor cursuri de prim 

ajutor (SMURD sau Crucea Roșie). De asemenea, se amintește faptul că parteneriatul cu 

USA Gymnastics a intrat în vigoare și se referă la obligativitatea antrenorilor de a parcurge 

un curs de safeguarding, fără de care nu vor mai putea intra în competitiile nationale.  

Corina Moroșan 

Subliniază faptul că bureții trebuie înlocuiti constant, deoarece în timp se tasează. Nu se 

pune problema că bureții nu sunt conformi, ci că sunt insuficienți sau prea vechi, existand 

solicitari și din partea altor loturi de a se completa. De reținut este faptul că buretii trebuie 

reîmprospătați constant. 

Adrian Durlă 
Evidentiază faptul că termenul de conform a fost utiliazat pentru a descrie materialele, 

echipamentele cu termene de utilizare depășite, învechite. 

Carmencita Constantin 

Subliniază faptul că, în urma discutiilor, se deduce că buretii pot intra la categoria de 

consumabile, incluși în referatele pentru achizitii, fiind produse ce trebuie achiziționate 

constant. 

Corina Moroșan 

Evidențiază faptul că lonjele au nevoie de o instalatie specifică pentru a putea fi montate 

și utilizate și de asemenea, persoanele care le utilizeaza trebuie instruite in acest sens. 

Implementarea normelor trimise privind sanatate si siguranta pot fi adaugate la acest raport, 

în sensul că formele respective ce trebuie completate în cazul unui accident să existe în 

toate sălile, pentru a reglementa astfel de situații. 

Liliana Cosma 
Subliniază faptul că buretii la centrul de la Deva s-au schimbat în urma cu 6 ani, însă există 

depozitați bureți noi, neutilizați. 

Gina Groza Gogean 

Informează cu privire la starea actuală a sportivei, anume că în recuperare, sportiva face 

progrese, fiind urmărit un parcurs săptămânal, conform indicatiilor medicilor de la Viena 

de către asistente, medici, kinetoterapeut. Situația privind mama sportivei, care consideră 

colaborarea cu antrenorii si colectivul tehnic defectuoasa, este regretabila, deoarece s-a 

incercat comunicarea permanentă cu acesata. Deși nu este relevant pentru raport, se pot 

evidentia toate apelurile telefonice si mesajele schimbate cu mama sportivei. De asemenea, 

au existat plangeri din partea mamei cu privire la medicamentele (complexul de vitamine) 

pe care sportiva trebuie să le ia (i-au fost administrate aceste suplimente), dar și cu privire 

la alimentația sportivei (a fost trecut de la meniul de sportiv la cel pentru adult). Sportiva 

se recuperează progresiv, urmând consulturile la Viena și Timișoara.   

Carmencita Constantin 

Evidențiază faptul că în urma raportului, trebuie efectuate verificări în toate salile unde se 

antreneaza sportivi de catre departamentele tehnice și trebuie redactate referate de 

necesitate privind dotarile necesare. Masura privind montarea camerelor de supraveghere 

este in curs de implementare, in sensul că au fost montate camerele la Constanța și Deva, 

urmand si celelalte centre de pregatire. De asemenea, masura privind procedura mentionata 

anterior de dna Moroșan Corina trebuie implementată, însă trebuie tradusă. 

3. Informare demisie Gheorghe Predescu – presedinte Carmencita Constantin 

Carmencita Constantin 

S-a conectat dnul Marius Berbecar – CNOPT GAM. 

Evidențiază faptul că documentele aferente acestei decizii se vor distribui către membrii 

Comitetului Executiv. Desi au existat numeroase actiuni care au condus la aceasta decizie, 

principala a fost eșecul privind cantonamentul de pregătire al CNOPT GAM in Marea 

Britanie. Toate aprobarile de la COSR si documentele necesare deplasarii erau pregatire 

de catre departamentul financiar la sfarsitul lunii ianuarie, contrar argumentului prezentat 

in demisie. In momentul in care au fost transmise către directorul centrului Pegasus 

informatiile că biletele de avion si cazarea erau achizitionate (desi abia in data de 5.02 s-a 

constatat ca fratii Buratnete nu erau vaccinati, asadar nu puteau calatori – cantonamentul a 

fost reprogramat o saptamana mai tarziu), raspunsul a fost ca centrul Pegasus nu poate 



gazdui sportivii din numeroase motive (mentenanta salii, pragatirea pentru campionatele 

nationale, etc.), iar acest lucru era comunicat de la inceput. Asadar esecul este asociat 

dnului Predescu deoarece FRG a efectuat toate demersurile necesare. In urma unui schimb 

de mesaje pe grupul colectivului GAM, a fost transmisa demisia.  

Este citit continutul mailului privind demisia dnului Predescu. 

Ioan Suciu 

Evidențiază faptul că la nivelul departamentului de Gimnastica Artistică Masculina au fost 

inceput o serie de demersuri (privind programa de clasificare) și ridică problema ce se va 

intampla in continuare cu aceasta disciplina, deoarece dnul Predescu a dat o directie nouă. 

Carmencita Constantin 
Explică faptul că au fost efectuate demersuri in acest sens, descrise in cadrul punctului 

urmator pe ordinea de zi.  

Alina Drăgan 
Subliniază faptul că Dna Președinte va trebui sa faca o nominalizare privind reprezentarea 

GAM in cadrul Comitetului Executiv.  

Carmencita Constantin Conform statutului acest rol ii revine antrenorului federal actual, dnul Ermil Popescu. 

Ionuț Corlaci 

Subliniază faptul că situatia nu afecteaza doar loturile nationale de juniori si seniori, ci 

toata Gimnastica Artistică Masculină. Programa de clasificare a fost adoptata, desi nu a 

fost aprobata de toti membri Comisiei Tehnice GAM. In plus, in elaborarea acestei 

programei nu s-a tinut cont de termenele prevazute, nici de circuitul documentelor (s-au 

efectuat modificări fara aprobarea Comisiei Tehnice, s-au depasit termene, etc.). 

Carmencita Constantin 

Evidențiază faptul că a luat la cunostinta amploarea situatiei si se vor lua in considerare 

toate aspectele. De asemenea, pentru viitor se pot lua masuri privind acest post prin 

aducerea unui specialist extern, ce a mai efectuat reforma unei discipline in cadrul altei 

federatii sportive nationale. Pana la acel moment, daca membri Comisiei Tehnice considera 

ca masurile propuse anterior sunt benefice, trebuie implementate, având la dispoziție 

resursa actuala la acest moment. 

Maria Fumea 

Propune întrunirea Comisiei Tehnice, presedintele acesteia fiind, conform statutului, dnul 

Ermil Popescu. De asemenea, incurajează ceilalti membri în sprijinul dnului Popescu 

pentru a se putea continua activitatea intr-un mod optim.  

Carmencita Constantin 
Solicita dnului Berbecar informatii asupra implicării dnului Predescu in informarea 

sportivilor privind cantonamentul.  

Marius Berbecar 

Evidențiază faptul că dnul Predescu a venit in sala de antrenament, insa nu a vorbit cu 

sportivii, ci doar cu antrenorul lotului (dnul Berbecar). Sportivii au fost dezamagiti la 

aflarea vestii, dar considera ca activitatea trebuie continuata indiferent de situatie. In 

privinta programei, sustine ca pastrarea programei actuale pentru inca un an ar fi o pierdere, 

deoarece continutul acesteia este insuficient pentru a se remarca o evolutie, asadar trebuie 

efectuate modificari cat mai repede. 

Carmencita Constantin 
Evidențiază faptul că dnul Ermil Popescu va fi informat că va deveni membru al 

Comitetului Executiv, precum si presedinte al Comisiei Tehnice GAM. 

4. Masuri privind activitatea CNOPT GAM – presedinte Carmencita Constantin 

Carmencita Constantin 

Subliniază faptul că este firesc impactul asupra sportivilor, in conditiile in care erau 

pregatiti pentru plecare. Au existat persoane ce si-au exprimat disponibilitatea de a se 

implica in activitate, ce vor fi mentionate la momentul potrivit. Se efectueaza 

corespondenta cu un antrenor olandez, ce are experiență la loturile Olandei si Belgiei si al 

sportivului Epke Zonderland (campion olimpic, mondial si european) si se fac demersuri 

pentru ca acesta sa vina pentru o saptamana sa antreneze sportivii. Acesta a oferit si 

informatii cu privire la o posibilă perioadă de pregatire in Olanda (costuri, facilitati, etc.). 

Comunicarea este una foarte buna, s-a stabilit saptamana de pregatire cu sportivii si se 

doreste o discutie in vederea colaborarii de lunga durata. De asemenea, exista alternativa 



și sprijinul din partea Turciei si se poate avea in vedere un parteneriat de lunga durata si 

din aceasta parte. Mesajul pentru sportivi este de a se antrena in continuare cu determinare.  

Pentru postul de director tehnic sunt deschise optiunile si se are in vedere o persoana cu 

mentalitate deschisa, capabila sa inteleaga sistemul de functionare al FRG.  

Marius Berbecar 
Considera ca acesata experienta este benefica pentru sportivi si se vor asigura toate 

conditiile necesare pentru o buna pregtire si un schimb de experiente valoros. 

5. Reluare spre analiza Regulamentul de transferari – secretar federal Alina Dragan  

Alina Drăgan 

Evidențiază faptul că împreuna cu dna Angela Cacoveanu au fost efectuate modificari 

privind eliminarea punctului f, articolul 10 (votată în ședința Comitetului Executiv din 

14.01.2022), precum si modificari de forma a continutului. Se propune dezbaterea 

articolului 23 din Regulament.  

Ionuț Corlaci 

Susține faptul că dubla legitimare a pornit de la perspectiva juniorilor legitimati la CSS, 

LPS sau alte structuri cu un potential financiar mai scazut, pentru a-i sustine in participarea 

la competitii in cadrul cluburilor departamentale. De asemenea, un sportiv cu dubla 

legitimare prealabila selectarii la lotul national va trebui sa respecte dubla legtimare, pentru 

ca in momentul terminarii junioratului ambele cluburi sa beneficieze de suportul pe care 

acestea il ofera. 

Alina Drăgan 
Subliniază faptul că se pune problema strict pentru partciparea in competitii, ținând cont 

de exemplul GAF, unde exista doar 4 competitii. 

Ioan Suciu 

Evidențiază faptul că rezultatul nu poate fi raportat la ambele cluburi, ci trebuie raportat 

din partea unui singur club. Trebuie sa existe un acord intre cele 2 cluburi pentru a se 

reglementa aceasta sitautie. Sportivul nu poate concura o singura data pentru 2 cluburi. 

Angela Cacoveanu 

Subliniază faptul că structurile sportive care stabilesc o colaborare de dublă legitimare își 

asumă că punctele acumulate se vor împărți, precum și investiția în pregătirea sportivului. 

Așadar, clubul care nu își permite să susțină în totalitate pregătirea sportivului și riscă să îl 

piardă, va beneficia măcar înjumătățit de aceste puncte.  

Ioan Suciu Evidențiază faptul că se va reglementa printr-un acord de colaborare între structuri, în scris. 

Ionuț Corlaci 

Subliniază faptul că această dublă legitimare este benefică pentru situațiile în care sportivii 

care nu au acces la Campionatele Nationale Școlare, reprezentând o competiție în plus la 

care aceștia pot participa. 

Angela Cacoveanu 

Evidențiază faptul că sportivii din cluburile departamentale care nu au acces la 

Campionatele Naționale pot beneficia de o bursa sportiva în urma acestei duble legitimari 

(prin participarea la astfel de competiții), cu acordul ambelor cluburi. De asemenea, trebuie 

mentionat clar faptul ca sportivii nu pot solicita dubla legitimare în perioada cand se afla 

la lotul național, insa daca exista o dublă legitimare in momentul in care acesta este 

promovat la lotul national, clubul ar trebui sa aiba posibilitatea de sustine sportivul in 

continuare. 

Ioan Suciu 
Propune adaugarea mentiunii privind injumatatirea punctelor conform acordului intre 

cluburi, pentru a se cunoaste acest aspect de la inceputul colaborării între structuri. 

Alina Drăgan 

Reformuleaza articolul 23 din Regulament, din care sa reiasa faptul că raportarea 

rezultatelor se va face conform protocoalelor incheiate intre structuri si ca aceste protocoale 

trebuie inaintate catre FRG odata cu solicitatarea dublei legitimari.  



VOTURI 

Propunerea privind modificarea articolului 23 din capitolul III (dubla legitimare) al 

Regulamentului este supusă la vot.  

 

Carmencita CONSTANTIN - Da 

Maria FUMEA - Da 

Ioan Silviu SUCIU - Da 

Ingrid ISTRATE - Da 

Angela CACOVEANU - Da 

Liliana COSMA - Da 

Ionuț CORLACI - Da 

Adrian DURLĂ - Da 

Gina GROZA GOGEAN - Da 

Ciprian-Tiberiu HEGYI - Da 

Alina DRĂGAN - Da 

Corina MOROȘAN – Da 

 

Modificarea articolului 23 din capitolul III (dubla legitimare) al Regulamentului s-a 

adoptat în unanimitate (dintre cei prezenți la momentul votului), cu 12 voturi pentru.  

DECIZII/ACȚIUNI #1:  

• S-a aprobat modificarea articolului 23 din capitolul III (dubla legitimare) al Regulamentului, 

cu data de 09.02.2022, în unanimitate (dintre cei prezenți la momentul votului), cu 12 voturi pentru. 

7. Diverse 

Corina Moroșan 
Propune discutarea in intalniri viitoare a acordarii indemnizatiilor pentru sportivii lotului 

national in functie de rezultate.  

Alina Drăgan 

Evidențiază faptul că se poate trimite un email cu aceasta solicitare, insotita de documentul 

cu aceste cuantumuri/procente propuse pentru a putea fi introdusa si discutata ca punct in 

ordinea de zi. De asemenea, este sublinat faptul că orice membru al Comitetului Executiv 

poate trimite astfel de propuneri pentru a fi discutate în cadrul unor ședințe viitoare. 

 


