
MINUTA 

SEDINTEI CONSILIULUI F.R.ORIENTARE DIN DATA DE 12.07.2014 – CLUJ NAPOCA 

 

Prezenti: Laza Ileana, Rosca Dionisie, Galateanu Lucian, Hecko Iosif, Minoiu Emilian, Dinu Gheorghe 

Absenti: Tuncu Florin, Olteanu Emil, Chelaru Lucian 

Fiind prezenti 6 membri ai Consiliului Director, sedinta este declarata statutara. 

Ordinea de zi: 

1. Emiterea unei decizii a Consiliului Director privind imputernicirea d-lui Tuncu Florin cu 

dreptul de a semna actele oficiale ale F.R.Orientare precum si actele de banca, pana la 

organizarea concursului si numirea unui secretar general al federatiei. 

2. Scoaterea la concurs a postului de secretar general al F.R.Orientare urmandu-se 

procedurile legale. 

3. Aprobarea decontarii sumei de 4590 lei (prevazuta cantonamentului sportivilor din lotul 

national de juniori pentru EYOC 2014-Macedonia, ce urma sa se desfasoare la Ramnicu 

Valcea), pe pregatirea efectuata de lotul national de juniori in Macedonia, inainte de 

 EYOC. 

4. Stabilirea si aprobarea componentei lotului de sportivi ce vor participa la JWOC 2014-

Bulgaria si a insotitorului sportivilor. Aprobarea cheltuielilor necesare. 

5. Prezentarea conform insarcinarii membrilor C.D. in sedinta din data de 21.06.2014, a  

colegiilor si comisiilor F.R.O. si aprobarea componentei acestora. 

6. Diverse: probleme legate de calendarul competitional, puncte de vedere asupra conceperii 

sistemului de selectie al loturilor nationale, s.a. 

Președintele F.R.O., Dinu Gheorghe anunta si supune la vot ordinea de zi. Aceasta este 

aprobata in unanimitate. 

Hotărâri ale Consiliului Director aprobate: 

1. Presedintele prezinta necesitatea emiterii unei decizii a CD privind dreptul de semnatura al 

instructorului sportiv care gireaza functia de secretar general al FRO,  d-l Țuncu Florin, pe 

toate actele oficiale ale federatiei (inclusiv actele de banca), pana la organizarea concursului 

pentru postul de secretar general al FRO si numirea in functie a acestuia. Se supune la vot 

si in unanimitate CD este de acord cu emiterea deciziei. 

2. Se aproba in unanimitate scoaterea la concurs a postului de secretar general al F.R.O., 

urmand ca acesta sa se desfasoare pana la sfarsitul lunii august. Comitetul Director se va 

ocupa de anuntarea concursului, programarea si organizarea acestuia, intocmirea tematicii 

de concurs, numirea comisiei de examinare. 

3. Se supune la vot si se aproba cu cinci voturi pentru si un vot impotriva, solicitarea 

selectionerului lotului national de juniori, d-l Tokes Arpad, de a se aloca suma de 5490 lei 

prevazuta pentru cantonamentul de pregatire al juniorilor ce urma sa se desfasoare inainte 

de deplasarea la EYOC la Ramnicu Valcea, pe cheltuielile aferente pregatirii premergatoare 

EYOC, in Macedonia. Decontarea se va face conform actelor si facturilor prezentate in limita 

sumei aprobate. 

4. Se analizeaza componenta si se aproba deplasarea lotului de sportivi pentru JWOC 

Bulgaria. Se constata nerespectarea termenului de 30 aprilie pentru inscrierea preliminara, 



numerica a sportivilor romani. De asemenea nu a fost respectat nici termenul de 16 iunie 

pentru inscrierile nominale, asa incat Romania nu apare pe listele afisate in buletinul oficial 

nr 3 si nr 4 al competitiei. D-l Minoiu se angajeaza ca in baza relatiilor de amicitie cu oficialii 

bulgari sa rezolve inscrierea sportivilor romani la JWOC. Din analiza bugetului aprobat pe 

2014, reiese ca pentru JWOC a fost prevazuta suma de 1057,5 lei, suma ce asigura doar 

taxa de participare pentru un sportiv. Analizand posibilitatile de participare, consultand 

antrenorii sportivilor selectati in baza criteriilor de selectie aprobate la inceputul anului, din 

toti cei nominalizati, raman confirmati de antrenorii cluburilor de care apartin si sunt votati de 

CD urmatorii: 

1. Bele Felician  - antrenor Tamas Relu 

2. Copetchi Stefan  - antrenor Galateanu Lucian 

3. Bogya Gergely  - antrenor Tokes Arpad 

4. Blejdea Alexandru - antrenor Minoiu Emilian 

Au fost calificati si Tintar Mihai, Georgescu Alice, Laszlo Monika si Tetisan Anca, dar din 

motive obiective acestia nu participa la JWOC. Se supune la vot si se aproba in unanimitate ca 

intreaga suma prevazuta pentru aceasta deplasare in bugetul FRO (1057 lei) sa fie atribuita 

sportivului Bele Felician, primul clasat dintre baieti. 

Se propune, se supune la vot si se aproba in unanimitate ca o parte din suma cuprinsa 

in buget pentru participarea seniorilor la WOC – Italia si necheltuita prin neparticiparea unor 

seniori si senioare, sa fie acordata antrenorului care-i va insoti pe sportivii mentionati in 

Bulgaria, urmand a i se deconta acestuia transportul (cota parte din transport – sportivii 

transportati de antrenor isi vor plati partea), cazarea si taxa de acreditare.  

5. Membrii Consiliului Director insarcinati cu alcatuirea comisiilor si colegiilor F.R.O. prezinta 

spre validare, componenta acestora si se aproba urmatoarele propuneri: 

 

5.1 – COMISIA DE COMPETITII, HARTI: Rosca Dionisie, Sebestyen Istvan, Patras Florin, Anghel 

Marius, Tokes Arpad 

- SUBCOMISIA HARTI: Tintar Liviu, Gheuca Ion, Foldi Istvan, Popescu Dan Stelian 

 

5.2– COLEGIUL ANTRENORILOR: Galateanu Lucian, Minoiu Emilian, Hecko Iosif, Laza Ileana, 

Tamas Relu 

-SUBCOMISIA TEHNICA: Buzoianu Victoria, Zavodszki Tamas, Zoltan German Sallo, 

Tokes Arpad 

- SELECTIONERI: -  juniori: Tokes Arpad 

   - seniori: Minoiu Emilian 

5.3 – COLEGIUL ARBITRILOR: Barkasz Daniel, Enyedi Andrei, Neagu George, Chelaru Lucian 

5.4 – COMISIA DE PROMOVARE, DEZVOLTARE SI MASS-MEDIA: Stroescu Nicolae, Milea Radu, 

Caosan Titel, Lupa Razvan 

5.5 – COMISIA DE DISCIPLINA: Chelaru Lucian, Curca Marius, Nagy Conrad, Fratilescu Mariana 

5.6 – COMISIA DE ORIENTARE – MOUNTAIN BIKE (MTB-O): Racz Caroly, Toth Zoltan, Grigor 

Costan 



5.7 – COMISIA PENTRU STATUTUL SPORTIVILOR: Enedy Andrei, Neagu George, Zinca Ionut 

5.8 – COMISIA DE ORIENTARE-SKI (SKI Orienteering): Hecko Iosif, Szasz Janos, Caosan Titel, Laza 

Ileana, Patras Florin 

5.9 – COMISIA MEDICALA: dr. Olteanu Emil – coordonator 

5.10 – COMISIA SPORTIVILOR DE ELITA: Zinca Ionut – coordonator 

5.11 – COMISIA DE APEL: Ungureanu Gheorghe, Urdea Gheorghe 

5.12 – COMISIA ANTI-DOPING: 

6. Diverse:  

6.1 – Avand in vedere solicitarile mai multor antrenori de la cluburile sportive din tara dar si logica 

fireasca a pregatirii sportivilor, Consiliul Director aproba in unanimitate propunerea ca incepand cu anul 

competitional 2015, Finala Campionatului National de Semimaraton la orientarea in alergare sa se 

desfasoare la inceputul primaverii, respectiv in a doua jumatate a lunii aprilie. 

6.2 – In vederea eliminarii unor suprapuneri nedorite ale calendarului intern si ale concursurilor de 

selectie cu unele competitii internationale din tarile vecine (vezi selectia pentru EYOC 2014) la care o 

parte din cluburile sportive din tara participa in mod traditional, Consiliul Director aproba in unanimitate 

hotararea urmatoare: antrenorii care au sportivi vizati a fi selectionati in loturile reprezentative, vor 

transmite din timp, inainte de intocmirea si definitivarea calendarului competitional pe 2015 (orientativ: 

01 - 15 noiembrie), programul de pregatire/participare in afara granitelor tarii, al cluburilor sportive 

si/sau al sportivilor selectionabili. 

6.3 – Colegiul antrenorilor va elabora un cod al principiilor de baza si un sistem de selectie clar, fara 

nuante interpretative, pe care-l va respecta intocmai asa cum va fi aprobat si facut public impreuna cu 

toti sportivii si antrenorii interesati de loturile reprezentative.    

PRECIZĂRI: 

1. Comisiile şi colegiile nu sunt definitivate, a fost aprobată deocamdata această componenţă 
a lor. Cei care vor să se implice în vreuna dintre comisii sau vreunul dintre colegii să-şi 
manifeste în scris sau telefonic intenţia. 

2. Suntem deschişi la orice sugestie şi propunere din partea tuturor structurilor sportive. 
3. Dorim o colaborare cu cât mai multe persoane cuprinse în activitatea de orientare în aşa fel 

încât, cât mai multe structuri sportive să poată participa la hotărârile adoptate de 
organismele FRO, înlaturându-se astfel posibilitatea adoptării unor decizii greşite sau care 
afectează interesul general.  

 

Intocmit, Preşedinte F.R.Orientare 

Gheorghe DINU 

   

    

  

       


