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Ședința Comitetului Executiv al 
Federației Române de Gimnastică Ritmică, 

Vineri, 22.01.2021 
 

La data de 22 ianuarie 2021 a avut la clubul ”Floreasca” ședința Comitetului Executiv al 
Federației Române de Gimnastică Ritmică, care a luat următoarele hotărâri/aprobări: 

 Precizări privind calendarul competițional intern și internațional pentru anul 
2021. Comitetul Executiv a aprobat participarea la următoarele competiții, 
precum și delegațiile respective (participare care va fi determinată de situația 
financiară a federației – bugetul pentru anul 2021 nu a fost comunicat și nici 
contractul de finanțare cu MTS nu a fost semnat): 

 Grand Prix Moscova, 18-21.02.2021: Andreea Verdeș, Cătălina Radu și 
Alexandra Piscupescu; 

 Turneu senioare Moscova: Annaliese Drăgan, Laura Aniței, Lucian 
Drăgan; 

 Turneul junioare Moscova: Cristina Drăgan; 
 Cupa Mondială Sofia, 09-11.04.2021: Andreea Verdeș, Annaliese Drăgan, 

Cătălina Radu, Adriana Teocan, Alexandra Piscupescu; 
 Turneul internațional Sofia: Cristina Drăgan, Lucian Drăgan, ansamblul de 

junioare; 
 Cupa Mondială Tashkent, 16-18.04.2021: Andreea Verdeș, Laura Aniței, 

Cătălina Radu, Ștefania Chiriac/Marinela Jipa; 
 Cupa Mondială Baku, 07-09.05.2021: Andreea Verdeș, Annaliese Drăgan, 

Cătălina Radu, Adriana Teocan, Ștefania Chiriac și Alexandra Piscupescu 
(FIG); 

 ”Aphrodite Cup”, Atena, 23-25.04.2021: ansamblu junioare, Adriana 
Gîrbă, Cristina Drăgan; 

 Grand Prix Kiev, 14-16.05.2021: Andreea Verdeș, Cătălina Radu, 
Alexandra Piscupescu; 

 Cupa Mondială Pesaro, 28-30.05.2021: Andreea Verdeș, Laura Aniței, 
Cătălina Radu, Ștefania Chiriac/Marinela Jipa, Alexandra Piscupescu.  
 

 Prezentare loturi olimpice/naționale pentru anul 2021. Denisa Mailat este 
accidentată și se propune înlocuirea acesteia în cadrul lotului olimpic cu Andreea 
Verdeș, sportivă cu potențial olimpic, propunere care va fi înaintată către COSR. 
Componența integrală a loturilor olimpice/naționale – senioare, junioare, se 
poate regăsi în Buletinul informativ al federației pentru anul 2021. 
 

 Informare privind stadiul realizării soft-scoring, în parteneriat cu Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român. Cu sprijinul COSR, s-a obținut o finanțare substanțială 
pentru realizarea unui soft pentru arbitrajul din gimnastica ritmică și pentru 
achiziționarea unei aparaturi corespunzătoare acestui proiect. Soft-ul se va 
realiza sub coordonarea d-lui Adrian Popa (firma ”E-digitall”) și cu consilierea de 
specialitate (arbitraj) a Vicepreședintelui Alexandra Piscupescu și antrenor 
federal Adriana Teocan, arbitre internaționale. 
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 Situația organizării Adunării Generale 2021 – pentru data de 1 martie 2021, 
inclusiv cursul de arbitraj. Se aprobă în unanimitate organizarea Adunării 
Generale ordinare în data de 1 martie 2021, orele 11.00, la sediul COSR. Privitor 
la situația clubului ”C.S. Ritmic Gym Trend”, care nu a avut nici un fel de activitate 
timp de 3 ani și nici nu s-a achitat de obligațiile financiare către federație, se 
propune trimiterea unei adrese prin care se va cere precizarea poziției acestei 
structuri afiliate în cadrul FRGR. Odată cu transmiterea convocatorului, se va 
preciza faptul că data, ora și locația de desfășurare pot suferi schimbări, în 
funcție de evoluția situației medicale COVID-19 și a reglementărilor legale. Cursul 
de arbitraj intern se va desfășura în perioada 01-02.03.2021. 

 
 Informare privind bugetul/contractul de finanțare MTS-FRGR. S-a finanțat 

activitatea federației doar pentru lunile ianuarie-februarie, urmând ca atunci 
când se va semna contractul de finanțare cu MTS, să se facă o informare 
corespunzătoare. 

 
 Diverse. S-au mai discutat și aprobat următoarele: 

 D-na Antoneta Mira (cenzor) a renunțat la activitatea pentru federație. 
Se propune pentru activitatea de cenzor D-na Ioana Drăgușinoiu, 
propunere care se va face/aproba în cadrul Adunării Generale ordinare 
din data de 1 martie 2021; 

 Se revine asupra clubului ”C.S. Ritmic Gym Trend” – se va verifica în ce 
măsură sunt aplicabile prevederile statutare art. 39 lit. b) și/sau lit.c); se 
aprobă în unanimitate propunerile a)-c); 

 Se propune și se aprobă în unanimitate continuarea colaborării cu firma 
”Sport Expert Consulting SRL”, conform contractului de prestări servicii 
juridice 2021. 
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