
Minuta sedinta CD al FRO 
 

13 OCTOMBRIE 2013 

 

Membri prezenti: 

Pavel Gligor, Tamas Relu, Pop Samir, Cioban Paul, Patras Ionut, Sabou Gabriel 
 

0. Stabilirea ordinii de zi: 

0.1. votarea preluarii atributiunilor de Preşedinte FRO de catre D-nul Relu 
Tamaş – Vicepreşedinte al FRO 

0.2. Aprobarea deplasarii şi participarii delegatiei României la EYOC 2013, si 
conditiile financiare 
0.3. Transferul dreptului de semnatura in institutiile bancare partenere F.R. 
Orientare a dlui Alexandrescu 
0.4. Decontare cheltuieli Tamas Relu pentru deplasarile Baia Mare-Bucuresti. 
 

1. În urma demisiei din funcţia de Preşedinte al Federaţiei Române de Orientare 
înaintată de D-nul Constantin Alexandrescu, membrii CD au votat conform 
art.42,pct.4 din statutul FRO in unanimitate preluarea atributiunilor de Preşedinte 
FRO de catre D-nul Relu Tamaş – Vicepreşedinte al FRO şi membru al 
Consiliului Director, la sedinta CD din 05.10.13. 
1.1. Conform votului exprimat de memrii CD prezenti la 05.10.13 se voteaza in 

bloc, pozitiv preluarea prerogativelor si atributiunilor presedintelui Fro, 
conform art. 42, pct 4 din statutul FRO. 

 
2.  Aprobarea deplasarii şi participarii delegatiei României la EYOC 2013, se 

voteaza pozitiv in bloc participarea in urmatoarele conditii: 

2.1. Lotul este format din următorii sportivi calificaţi conform criteriilor de 
selecţie: 

M16 F16 M18 F18 

Divin Peter Neda Agnes Copeţchi Ştefan Bonto Diana 

Bogya Gergely  Prezensky Gabor Georgescu Alice 

Tînţar Mihai  Erosdi Zakarias Neda Katalin 

Rob Claudiu    

2.2. Conducatorul delegatiei este dl.Tokes Arpad. 
2.3. Din bugetul alocat FRO de MTS, conform contractului cu MTS, platirea a 5 

taxe participare sportivi + 1 taxă conducător delegaţie( Divin Peter, Neda 
Agnes, Copeţchi Ştefan, Prezensky Gabor, Bonto Diana + Tokes Arpad). 
Total 5400 lei. 

2.4. Din veniturile proprii ale FRO, platirea unei taxe de participare: 900 lei ( 
Bogya Gergely). 



2.5. Pentru cantonamentul delegaţiei de acomodare cu terenul ce va avea loc 
cu câteva zile înainte de competiţie, se vor plăti din veniturile proprii ale 
FRO 5700 lei pentru 7 sportivi + 1 conducător de delegaţie, diferenţa 
urmând a fi acoperită de cluburi. 

2.6. Restul cheltuielilor ce ţin de deplasarea delegaţiei la EYOC 2013 ( inclusiv 
asigurări medicale) vor fi suportate de cluburi 

3. In urma demisiei din functia de Presedinte al FR Orientare inaintata de dl. 

Constantin Alexandrescu, membrii CD voteaza in unanimitate retragerea 

dreptului de semnatura in banca a dlui Constantin Alexandrescu. De asemenea 

se voteaza in unanimitate ca dreptul de semnatura in banca sa ii fie acordat dlui 

Relu Tamas, pe perioada mandatului de presedinte interimar. 

4. Membrii CD voteaza in unanimitate decontarea cheltuielilor de transport si 

cazare, asigurate de deplasarile dlui Relu Tamas la Bucuresti din Baia Mare, 

pentru rezolvarea problemelor F.R.Orientare, in calitatea sa de vicepresedinte 

mandatat sa  preia atributiunile si inventarul logistic, financiar de la dl. Constantin 

Alexandrescu, in calitate de fost presedinte al F.R. Orientare, astfel: 

4.1. Deplasarile din datele de 06.10.2013 respectiv 14.10.2013 
4.2. Respectiv membrii CD mandateaza pe dl Relu Tamas, in calitate de 

vicepresedinte, cu  decontarea a unei deplasari pe luna cu autoturism 
personal si ori de cate ori situatia impune cu trenul. 
 

 

Membri: 

 

Pavel Gligor,  

Tamas Relu,  

Pop Samir,  

Cioban Paul,  

Patras Ionut,  

Sabou Gabriel 


