
Minuta Cadru a Sedintei Consiliu Director  

FRO 

23.03.2013 - Hunedoara 
 

Membrii Consiliului Director prezenti: 

1 Alexandrescu Constantin 

2 Tamas Relu 

3 Fratilescu Mariana 

4 Pop Samir 

5 Cioban Paul 

6 Sabou Gabriel 

7 Patras Ionut  

 

Absenti: 

1 Pavel Gligor 

 

Ordinea de zi: 

 

1.Execuţia bugetară –Ianuarie-Februarie 2013 

Prezinta: Alexandrescu C-tin. 

2.Probleme Organizatorice:  

 mod de desfasurare a sedintelor Consiliului Director; 

 Secretar General al FRO; 

 Colegiul Director; 

 Comisii si Colegii.  

 

3. Informare privind stadiul organizarii SEEOC/SEEMOC, CTL, Grand Prix Romania, C.N. O-Alergare. 

Prezinta: Alexandrescu Constantin – Presedinte Comitet de Organizare si Rosca Dionisie – Director Tehnic. 

4. Diverse: 

 Loturi nationale; 

 Responsabili loturi nationale; 

 JWOC 2013; 

 Buget FRO (prioritati – principii). 

 

1. Executia Bugetara 
 

Prezentare efectuata de catre presedintele FRO cu mentiunea ca Executia Bugetara pe TRIM I va fi 

prezentata in urmatoarea sedinta de Consiliu, avand in vedere ca pentru luna Martie nu exista, pana in 

prezent, finantare de la MTS. 

Documentele financiare pot fi consultate la sediul FRO si publicate la Monitorul Oficial (partea a IV-a) 

in extrastul financiar pentru toate veniturile si cheltuielile FRO per 2012. 

 

3. Prezentare SEEOC 
Informare generala - Alexandrescu 

Nivel actual: toate problemele rezolvate conform buletinului 2 al competitiilor.  

Colectiv aspect financiare de format:  

Harti – 90% realizat Rosca Dionisie si Tantar Liviu – tipar 15 -20 aug tipar - cu trasee? 

Trasare: Sapt. 22-28 apr 



Control – Pavel Gligor 26-29 apr, 

Control IOF Adviser – Todor Pedev 30.04-01.05  

 

Trasatori: 

03.08 - MD (WRE)– Rosca Dionisie (Tantar Liviu control) + Model (Deaconescu Costel) 

04.08 - Sprint – Rosca Erika  

05.08 - Sprint – Tuncu Florin (Rosca Dionisie control) 

06.08 - LD – Tantar Liviu (Barkasz Daniel control) 

07.08 - MD – Stroescu Daniel (Dinu ? control) 

08.08 - Stafeta – Barkasz Daniel (Tantar Liviu control) + MD pt SEEMOC 

 

Alte probleme: 

Calendar tehnic (cu buget – trimite pe mail Didi) Calendar desfasurare, Montare demontare – 2 echipe, 

Dispozitiv start, finish, IT – materiale necesare?? 3 echipe IT + crainic, Secretariat – Stupu Anca, Marcaje, 

WC –uri si altele, Paza posturi, Apa pe traseu, Site competitie (Rosca) 

 

2. Probleme Organizatorice 
 

Colegiul director: 

Propuneri: Tamas Relu si Patras Ionut 

Voturi: Tamas Relu: 3 pentru, 3 impotriva, 1 abtineri 

Ionut Patras: 3 pentru, 3 impotriva, 1 abtineri 

Conform statutului, in caz de egalitate, votul presedintelui este hotarator. Prin urmare Tamas Relu este noul 

membru al Colegiului Director. 

 

Colegii si Comisii FRO: 

Preambul: In ultimii ani starea tensionanta din interiorul FRO s-a datorat pe de o parte si datorita faptului 

ca unii membrii ai CD erau si presedinti ai unor comisii. De aceea, tocmai pentru a nu se mai repeta istoria 

s-a facut o propunere, pentru a nu mai exista aceste conflicte de interese. 

Propunere – Membriii consiliului director vor fi doar coordonatorii unei comisii de care vor raspunde, vor 

supraveghea, coordona comisia din subordine si vor prezenta Consiliului Director solutiile spre vot. Nu vor 

fi presedintii acestor comisii! Vot in unanimitate! 

 

Responsabili: 

1. O-Schi si O-MTB – Tamas Relu – Vicepresedinte 

2. O-Alergare – Pavel Gligor - Vicepresedinte 

 

Responsabili de comisii:  

 Comisia de Competitii, Harti – Mariana Fratilescu – s-a votat in unanimitate 

 Colegiul Antrenorilor – Gabriel Sabou – s-a votat in unanimitate 

 Colegiul de Arbitri - Paul Cioban - s-a votat in unanimitate 

 Comisia Sportivilor de Elita – Ionut Patras – s-a votat in unanimitate (Reprezentantii acestei 

comisii se vor alege din randul sportivilor, iar propunerile le vor face ei intre ei)  

 Comisia de Disciplina – Samir Pop - s-a votat in unanimitate  

 Comisia de Apel – Gabriel Sabou – s-a votat in unanimitate (Conform statutului, din aceasta 

comisie trebuie sa faca parte alte persone decat cele din randul membrilor Adunarii Generale, 

persoane obiective fara implicatii in Orientare, oligatoriu un jurist si eventual persoane din cadrul 

MTS)  

 Comisia Medicala – Fratilescu Mariana - s-a votat in unanimitate 

 Comisia Antidoping – Alexandrescu Constantin – s-a votat in unanimitate 



 Comisia de Promovare, Dezvoltare si Mass Media – Pop Samir = propunere sa fie presedinte al 

acestei comisii – unanimitate (Este singura derogare, deoarece in aceasta comisie nu poate fi vorba 

de subiectivism si interese personale) 

 Comisia pentru Statutul Sportivilor – Pavel Gligor 
 

Conform Statutului si Regulamentului de Organizare si Functionare al FRO fiecare comisie va fi compusa 

din 3 - 5 persoane: 

– Presedinte, Secretar + 1-3 membri 

S-a hotarat ca fiecare responsabil sa se ocupe de constituirea comisiilor si colegiilor, iar la urmatoarea 

sedinta a Consiliului Director, Iasi, 20.04 sa fie aprobate de Consiliul Director. 

S-a luat hotararea de a se infiinta un grup de lucru pentru modificarea statutului FRO – responsabil Cioban 

Paul. 

Termen limita pentru formarea comisiilor: 8 aprilie 2013 

Termen limita pentru votarea comisiilor : 22 aprilie 2013 

 

4. Diverse: 
 

Loturile nationale – pana pe 20 aprilie 2013 vor fi aprobate criteriile de selectie si vor fi nominalizati 

responsabilii loturilor nationale de juniori si seniori 

Buget actual - deocamdata nu exista date concrete despre valoarea bugetului FRO 

Echipament sportiv si materiale existente: S-a luat hotararea sa se faca o inventariere a echipamentelor si 

materialelor FRO. Se va intocmi o baza de date cu echipamentele sportive si alocarea acestora, pentru un 

mai bun control si gestiune.  

Colectiv: Alexandrescu Constantin, Gabriel Sabou, Tuncu Florin 

Secretar general: subiect deschis – se incearca gasirea unei persoane din randul orientarii 

Ocuparea postului este dificila din diverse motive: salar mic, volum de munca mare, etc 

 

Membrii Consiliului Director: 

 

1 Alexandrescu Constantin – 

 

2 Tamas Relu – 

 

3 Fratilescu Mariana – 

 

4 Pop Samir – 

 

5 Cioban Paul – 

 

6 Sabou Gabriel – 

 

7 Patras Ionut – 


