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Comitet Director FRJ 

 

 In data de 27 august 2016, la hotel Bavaria Blue din Mamaia, s-a 

desfasurat o sedinta de Comitet Director in care s-au aprobat urmatoarele 

hotarari: 

 

1.In urma verificărilor efectuate si a sesizărilor adresate Comitetului 

Director al FRJ privind nereguli in activitatea Secretarului General, dl. Savu 

Gheorghe, s-au constatat încălcări grave ale Statutului si Regulamentelor FRJ, 

respectiv: 

- Inducerea in eroare a președintelui FRJ, prin omisiune, cu ocazia 

întocmirii Actului adițional la Contractul de munca cand rubrica Perioada nu a 

fost modificata acesta rămânând nedeterminata in condițiile in care conform 

Statutului, secretarul general este numit de catre președinte si implicit contractul 

acestuia este pe o perioada determinata. 

- Lipsa de implicare pentru angajarea unei persoane responsabile la 

Compartimentul Resurse Umane in condițiile in care, conform Statutului, 

secretarul general propune președintelui măsuri privind angajarea personalului 

in acest mod dl. Savu Gheorghe îngreunând activitatea federatiei. 

- Refuzul nejustificat de a angaja Antrenorul Federal pentru care exista o 

decizie favorabilă a Comitetului Director 

- Aprobarea fără drept a transferului sportivului Natea Daniel in luna 

aprilie 2016. 

- Nominalizarea fără drept a sportivilor pentru Campionatelor Europene 

cadeți 2016 din Finlanda. 

- Nominalizarea fără drept a sportivilor pentru Gimnaziada 2016 din 

Turcia. 

- La Campionatul Național u10 si u11 Timișoara 2016 dl. Savu Gheorghe 

a introdus sportivi in competiție contrar regulamentului, sportivi care au ocolit 

testul cantarului sau care nu au trecut testul fiind înscriși mai apoi la o categorie 

superioară, viciind in acest fel competiția si rezultatele acesteia. 

- In calitate de secretar general, numit prin decizie la data de 05.06.2015, 

nu a adus la cunoștința conducerii federatiei si a organelor abilitate dispariția 

contabilității si nu a luat măsurile care se impuneau pentru ca fosta contabila sa 

predea la încheierea activității actele contabile, acest lucru realizându-se după 

aproximativ 6 luni. 

- Ascunderea actelor si faptelor grave de indisciplina petrecute atat in 

cantonamentul de la Izvorani, inaintea Campionatele Europene de cadeti 2016, 

cat si la întoarcerea din deplasarea de la Campionatul Balcanic din Serbia 2016. 
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- Acceptarea si alimentarea stării conflictuale create după decizia 

Comitetului Director de a elimina dubla legitimare, in condițiile in care in 

calitatea pe care o avea de Secretar General, cunoștea sau ar fi trebuit sa 

cunoască, prevederile legii si ale Ordinului ANST nr. 2486/31.12.2010 care 

interzice acest lucru. 

Având in vedere cele de mai sus si alte nereguli constatate, președintele 

FRJudo, domnul Lascau Florin, a propus demiterea din  funcția de Secretar 

General a domnului Savu Gheorghe, lucru cu care membrii Comitetului Director 

au fost de acord solicitând deschiderea procedurii cercetării prealabile si 

aplicarea măsurilor legale. 

 

2. Incepînd cu data de 27.08.2016 atribuțiile secretarului general vor 

preluate de către domnul Cîmpeanu Emanoil, până la data de 08.10.2016. 

 

3. Factura de cină PCS 2016/08/08 în valoare de 1.841,00 lei pentru 

invitatii EJU va fi acoperită de către FRJ, urmând ca diferența să fie acoperită de 

către celelalte persoane prezente eveniment. 

 

4. Factura de cazare GTT 85595 din 25/07/2016 în valoare de 1.115,30 

RON va fi achitată conform prevederilor legale 
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