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PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 
din data de 20 martie 2021, orele 11:00 

Bucureşti, Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, sala Nadia Comăneci 
 
 

PROCEDURI PRELIMINARE 
 

Prin Hotărârea nr. 4 / 12.02.2021 a Consiliului Director, FRŞah a 
convocat pentru data de 20.03.2021, ora 10 (cu posibilitate de reconvocare 
în aceeași zi, la ora 11, în caz de neîndeplinire a cvorumului), Adunarea 
Generală Ordinară a FRŞah. În lumina restricțiilor oficiale impuse prin 
starea de alertă determinată de pandemia Covid-19,  Consiliul Director al 
FRŞah a limitat participarea fizică la 25 de delegați + 5 membri ai 
prezidiului/secretariatului Adunării și a permis participarea online a tuturor 
celorlalți delegați, pe platforma Zoom. 

Întrucât la ora 10 nu s-a întrunit cvorumul, fiind prezenți fizic/online 10 
delegați, Adunarea Generală Ordinară a FRŞah s-a desfășurat de la ora 
11, cu prezența a 27 de delegați (10 cu participare fizică, 17 cu participare 
online, cu următoarea 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Ratificarea noilor membri, afiliaţi provizoriu la FRŞah de la data 
ultimei Adunări Generale; 

2. Excluderea temporară sau radierea membrilor care nu şi-au respectat 
obligaţiile statutare faţă de F.R.Şah [raport activitate 2019 și 2020 - 
conf. art. 26 pct. g; viză anuală 2020 și 2021 - conf. art. 35 (6)]; 

3. Aprobarea componenţei nominale a membrilor cu drept de vot în 
Adunarea Generală a FRȘah;  

4. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate pe anul 2020 al 
FRŞah; 

5. Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil pentru anul 2020; 
Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2020; 

6. Aprobarea bugetului şi a obiectivelor de performanţă pentru anul 
2021. 

7. Diverse 
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Din cei 245 membri afiliaţi cu drept de vot, şi-au desemnat/trimis şi 

depus la federaţie mandatele de reprezentare ale delegaţilor [câte unul de 
fiecare structură sportivă afiliată] un număr de: 27 [anexă: delegaţi în 
Adunarea Generală Ordinară din data de 20.03.2021]. 
 

ACREDITAREA REPREZENTANŢILOR CU DREPT DE VOT s-a 
făcut de către dl Vladimir Danilov, care a coordonat și comunicarea cu acei 
delegați care au participat online. 

Prezidiul a fost format din: dl Sorin-Avram Iacoban – Preşedinte al 
FRŞah, dl Vladimir Danilov – Vicepreşedinte al FRŞah, dl Constantin 
Ionescu, Secretar general al FRŞah şi dl Ion Şerban Dobronăuţeanu, 
Director tehnic al FRŞah. 

Adunarea Generală Ordinară a început la ora 11, prin cuvântul de 
bun-venit adresat tuturor delegaţilor de către dl Sorin-Avram Iacoban,  
Preşedinte al FRŞah. 

În vederea redactării procesului verbal, dl Vicepreședinte Danilov a 
desemnat pe dl Dinu-Ioan Nicula (secretar de şedinţă) şi pe dna Elena 
Cristian (membru al Comisiei de secretariat a AGO). 

După ce se constată existenţa pe listă a 27 de delegaţi cu mandate 
valide, dintre care 10 prezenți fizic, dl Vicepreședinte Danilov prezintă 
ordinea de zi, care se aprobă în unanimitate. 

Dl Președinte Iacoban arată necesitatea desfășurării în sistem hibrid 
a AG și speră să poată țină normal competițiile naționale și Campionatul 
European feminin de la Iași (8-20 august 2021). Se pregătește un protocol 
de 4 ani între FRȘah și Ministerul Educației, după întâlnirea cu ministrul de 
resort, dl Sorin Câmpeanu. 

Dl Ion-Șerban Dobronăuțeanu consideră că trebuie încurajată dorința 
jucătorilor de  a avea șah la tablă și că, din păcate, orientarea FIDE este de 
a amâna din nou competițiile mondiale prevăzute pentru anul în curs.  

Se ţine un moment de reculegere în memoria personalităţilor 
dispărute de la ultima Adunare Generală Ordinară a FRŞah. 

Se trece la ordinea de zi. 
 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: 
 

Dl Vicepreședinte Danilov face propunerea de afiliere definitivă a 
celor 3 structuri sportive afiliate provizoriu de către Consiliul Director, în 
perioada trecută de la Adunarea Generală Ordinară din 14.11.2020: 
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Nr. Club Județul 

1 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ȘAH CLUB UNIVERSUL Ilfov 

2 CLUBUL SPORTIV PEGAS CLUJ Cluj 

3 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SATU MARE Satu Mare 

 
Propunerea este adoptată în unanimitate. 
  

 
 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: 
Dl Vicepreşedinte Danilov dă citire listei cu structurile sportive afiliate 

care nu şi-au achitat obligaţia statutară de plată a cotizaţiei anuale pe anii 
2020 şi 2021. 

Dl Alin Câmpeanu propune exonerarea Asociațiilor Județene de Șah 
de plata cotizației anuale. 

Dna Mariana Ioniță propune să nu se dea drept de vot Asociațiilor 
Județene de Șah. Dl Mihai Bolintiș arată că acest drept este prevăzut în 
Legea Sportului. 

Dl Președinte Iacoban își anunță intenția ca din luna aprilie să 
înceapă un tur prin țară, spre a discuta cu toate cluburile. 

Adunarea Generală aprobă, în unanimitate, suspendarea temporară a 
următoarelor 8 structuri sportive: 

 
 

1 ACS SANA București 

2 CS AL ARMATEI STEAUA BUCUREȘTI București 

3 AJȘAH DOLJ Dolj 

4 CS LACU URSU SOVATA Mureș 

5 ȘAH CLUB MUNICIPAL PLOIEȘTI Prahova 

6 CS APOLLO SATU MARE Satu Mare 

7 ASC UNIREA NEGREȘTI Vaslui 

8 CS PENEȘ CURCANUL VASLUI Vaslui 

 
 

Dl Vicepreşedinte Danilov dă citire listei cu structurile sportive afiliate 
care au fost excluse temporar de Adunarea Generală Ordinară din 17 
martie 2019 (ulterior acesteia nu s-au mai făcut excluderi definitive). 

Dl Tiberiu-Marian Georgescu întreabă dacă nu se poate face o 
excepție cu CS AEM Luxten Timișoara, având în vedere performanțele 
istorice ale clubului. 

Adunarea Generală aprobă, cu 25 voturi pentru și 2 abţineri, 
excluderea definitivă a următoarelor 9 structuri sportive: 
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1 CS COMPUTER CHESS Brașov 

2 CS UNIVERSITAR BRAȘOV Brașov 

3 CS FISCHER 2001 BUCUREȘTI București 

4 CS ZUGZWANG BUCUREȘTI București 

5 CSM BUZĂU Buzău 

6 CS ȘAH CLUB ALEXANDROS BUȘTENI Prahova 

7 CS AEM LUXTEN TIMIȘOARA Timiș 

8 CS FLACĂRA PARTA Timiș 

9 ACS FLACĂRA HOREZU Vâlcea 

 
  
Punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Dl Vicepreşedinte Danilov prezintă în plen lista celor 246 de cluburi 

membre ale FRŞah cu drept de vot. Lista se aprobă în unanimitate. 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi: 
Dl Vicepreşedinte Danilov prezintă raportul de activitate al Federaţiei 

Române de Şah pe anul 2020. 
 

Dl Mircea Pavlov prezintă raportul Colegiului Central de Antrenori, 
arătând că activitatea acestuia s-a desfășurat online. Consideră prin 
numirea WGM Elena-Luminița Cosma și IM Nad-Titus Petre la conducerea 
loturilor naționale de junioare, respectiv juniori, s-a adus un plus de 
seriozitate. Estimând că marea masă de antrenori sunt de nivel mediu, 
relevă intenția CCA de a elabora o metodă modernă, pe care s-o pună la 
dispoziția antrenorilor din țară și cere, în acest sens, sprijin din partea 
FRȘah. Întreabă de ce a fost refuzată propunerea ca marele maestru Florin 
Gheorghiu să predea la Școala Marilor Maeștri. Își declară nemulțumirea că 
nu au fost suficient subliniate meritele revistei ȘAH, pe care o editează. 

Dl Danilov declară că FRȘah este dispusă să se implice în editarea 
revistei, iar dl Dobronăuțeanu își exprimă aprecierea față de publicație. 

 
Dl Sebastian Andreica-Navruc prezintă  raportul Comisiei Centrale de 

Şah prin Corespondenţă, din care face parte, punând accent pe 
participarea românească la competiţiile internaţionale, pe finalele naționale 
organizate, precum și pe obținerea de noi titluri internaționale de către 
jucătorii români de șah prin corespondență. 

Despre activitatea Comisiei de Legitimări, dl Danilov menționează 
întocmirea listelor CIV de către dl Ovidiu Gherasim, cu sprijinul dlui Dinu-
Ioan Nicula, ofițer FIDE și al dnei Emanuela Onuț, instructor sportiv FRȘah. 

 
Dl Dinu-Ioan Nicula, delegat permanent al României la Federaţia 

Mondială de Compoziţie Şahistă (WFCC), menţionează că în anul 2020 
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principala reușită a Comisiei Centrale de Compoziţie Şahistă a fost 
organizarea la București, în data de 28 noiembrie, a Campionatului Național 
de dezlegări pentru seniori și senioare, singurele finale individuale 
desfășurate anul trecut. De asemenea, a fost dus la bun sfârșit 
Campionatul Național de Compoziție Șahistă, după un interval de peste 15 
ani în care nu s-a mai organizat. Activitatea internă a Comisiei Centrale de 
Compoziţie Şahistă (reprezentată la Adunarea Generală de către secretarul 
Comisiei, dl Valeriu Petrovici) a fost evidenţiată pe latura publicistică, prin 
apariţia numărului 5 al revistei „Componist-Buletin Problemistic”. Este 
salutat și sprijinul permanent pe care-l dă problemisticii revista ȘAH, 
condusă de către dl Mircea Pavlov. 

 
Dna Elena Cristian, preşedinte al Comisiei Organizatorilor de 

Competiţii, menţionează că în anul 2020, grav afectat de pandemia Covid-
19, s-a reușit, în pofida dificultăților, organizarea Campionatelor Naționale 
pe Echipe. La întrebarea venită din partea dnei Mariana Ioniță, arată că, 
vara trecută, a cerut imperativ la MTS reluarea activității competiționale, dat 
fiind că se poate juca cu masca pe față și, de asemenea, a dat personal un 
exemplu prin organizarea în luna august a primului concurs indoor de după 
sistarea activității. Roagă să se organizeze cât mai multe competiții la tablă, 
în condițiile în care anul trecut au predominat cele online. 

 
Legat de activitatea Comisiei pentru șahul online, dl Danilov 

mulțumește dlor Marian Tudorache (președintele Comisiei), Ion Șerban 
Dobronăuțeanu și Lucian Jugaru. 

 
Dl Ștefan Baciu face o scurtă trecere în revistă a activității Comisiei 

de Presă, al cărei președinte este. 
Din partea aceleiași comisii, dl Aristotel Bunescu, amintind că 20 

Martie este Ziua Mondială a Fericirii, salută noua serie de emisiuni 
„Strategie în alb și negru” și relevă importanța blogurilor în popularizarea 
activității șahiste. 

 
Dl Vlad Ungureanu prezintă raportul Comisiei Şah în Şcoală, punând 

accent pe întâlnirea avută cu Ministrul Educației, dl Sorin Câmpeanu și pe 
semnarea parteneriatului cu Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul 
Preuniversitar. De asemenea, amintește apariția manualului de șah pentru 
anul 2 de studiu, scris împreună cu dnii Vladimir Danilov și Vasile Manole. 

 
În privința sponsorizărilor, dl Danilov arată că Superbet a sistat 

contractul cu FRȘah, dar a sprijinit cu 10.000 de lei finalele Concursurilor 
naționale online pentru juniori. 
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Adunarea Generală aprobă, în unanimitate, Raportul de activitate al 

FRŞah pe anul 2020. 
   
Punctul 5 de pe ordinea de zi: 
 

Dl Vicepreşedinte Danilov prezintă Raportul administratorilor (bilanţul 
contabil pe anul 2020). 

Dl Tiberiu-Marian Georgescu consideră că un nivel de 100.000 euro 
al sponsorizărilor ar fi corespunzător pentru FRȘah. 

Dna Mariana Ioniță propune înființarea unei comisii de marketing. 
Dl Danilov opinează că pentru a se putea obține sponsorizări, trebuie 

reluate 100% competițiile. 
Raportul este aprobat de Adunarea Generală, în unanimitate. 
Apoi, Dl Vicepreşedinte Danilov supune aprobării Raportul Comisiei 

de cenzori, care este adoptat în unanimitate de către Adunarea Generală.  
. 
 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: 
 
Dl Vicepreşedinte Danilov prezintă bugetul, cifrat la 2/3 din valoarea 

celui de  anul trecut, dar consideră că se va ridica la 450.000 lei, cu tot cu 
sponsorizări. 

Dl Lucian Jugaru cere să se stabilească cum și dacă vor fi spijiniți 
medaliații de la Campionatele Naționale de Juniori, ediția 2021. 

Bugetul și obiectivele de performanță pentru anul 2021 sunt aprobate 
în unanimitate. 

 
Punctul 7 de pe ordinea de zi: 
 

Solicitând Adunării Generale mandatarea Consiliului Director al 
FRȘah pentru schimbarea sistemului de desfășurare a Diviziei B, pe serii 
geografice și pe etape, de-a lungul a circa 6 luni, dl Alin Câmpeanu arată că 
proiectul, al cărui punct de plecare a fost sistemul maghiar, vizează 
stimularea șahului amator și are potențialul de a implica în mai mare 
măsură autoritățile locale și presa. 

Dl Radu Șofran cere ca un club să poată juca cu mai multe echipe. 
Dl Dinu-Ioan Nicula pune problema oprtunității unei competiții de 

asemenea anvergură (inclusiv temporală) în perioadă pandemică și își 
exprimă serioase rezerve asupra posibilității gestionării competiției atât de 
către FRȘah, cât și de către inițiatori, amintind și unele minusuri apărute în 
cazul finalelor Concursurilor Naționale online pentru juniori. 



 7 

Dl Lucian Jugaru crede că numărul mic de jucători implicați într-un 
meci va facilita îndeplinirea reglementărilor antipandemice. 

Dl Mihai Bolintiș apreciază că pe plan local cheltuielile vor fi mai mici. 
Dl Alin Toma-Andreica își declară susținerea pentru disputarea 

Diviziei A în sistem elvețian. 
Cu 15 voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă, se aprobă 

mandatarea Consiliului Director pentru schimbarea modului de disputare  
Diviziei B și al Diviziei A. 

Dl Președinte Iacoban propune să se continue primirea de sugestii via 
e-mail privind această schimbare și să se facă un sondaj privind intențiile 
cluburilor de a participa la proiectatul format al Diviziei B. 

Dna Mariana Ioniță întreabă ce test covid este acceptat la CN juniori. 
Dl Danilov răspunde că sunt acceptate testele RT-PCR și rapid-antigen. 

Dl Radu Șofran întreabă ce măsuri se pot lua împotriva jucătorilor 
care refuză să poarte masca. Dl Președinte Iacoban consideră că 
respectivul jucător trebuie să fie dat afară din concurs, iar dl Vicepreședinte 
Danilov spune că, în caz că e vorba nu de un refuz, ci de un port 
neregulamentar al măștii, atunci trebuie să se dea mai întâi un avertisment. 

Dl Radu Șofran întreabă dacă pentru fiecare concurs din cadrul 
aceluiași turneu tip festival trebuie achitați minimum 70 de lei. Dl 
Vicepreședinte Danilov răspunde că nu, ci suma globală achitată trebuie să 
fie de minimum 70 de lei.   

Dl Radu Șofran întreabă cum pot să fie sancționate neprezentările la 
concursuri. Dl Vicepreședinte Danilov răspunde că, în cazul competițiilor 
private (nu și al celor FRȘah), jucătorii în cauză pot să nu mai fie primiți de 
către organizator la viitoarele sale concursuri. 

 
La ora 13:55, dl Sorin-Avram Iacoban, preşedinte al FRŞah, declară 

închise lucrările Adunării Generale Ordinare a FRŞah, mulţumind tuturor 
participanţilor prezenți în sală și online. 

 
 

 
    SECRETAR GENERAL FRŞAH,                              SECRETAR DE ŞEDINŢĂ AGO, 
          Constantin Ionescu                                                         Dinu-Ioan Nicula 

  
  


