
Minuta sedinta Consiliului Director din data de 24.03.2021 
- Sedinta online - 

 
Membri prezenti: Natalia Deconescu (ND), Dinu Gheorghe (DG), Suciu Simion (SS), Minoiu 

Emilian (ME), Sebestyen Istvan (SI), Horatiu Grecu (HG), Ionut Patras (IP). 
Membri lipsa: Bogya Tamas (BT) 
Invitat: Camelia Prica, Tokes Arpad 

Ordinea de zi: 
1. Transcrierea hotararilor adoptate in baza votului pe email de la ultima sedinta pana la 

prezenta sedinta a Consiliului Director; 
2. Stabilirea datei, locului, orei si ordinii de zi a Adunarii Generale 2021; 
3. Repartizarea bugetului pe activitati (Intocmirea Anexei 1 la Actul Aditional); 
4. Aprobarea cererii de organizare a CN Noapte, Sprint si Stafeta Mixta la Pitesti; 
5. Diverse. 
 

La prezenta sedinta sunt prezenti 7 membri, conform statutului sedinta este declarata 
statutara. 

1. De la ultima sedinta a Consiliului Director, au fost adoptate in baza votului pe email 
urmatoarele hotarari: 

- Acordarea dreptului de semnatura in banca domnului Ionut Patras si 
retragerea dreptului de semnatura doamnei Burluc Florica; 

- Semnarea contractului cu firma de contabilitate; 
- Acordarea dreptului de organizare a CN Noapte, Sprint si Stafeta Mixta 

la Pitesti, in baza ofertei inaintata de domnul Rosca Dionisie. 
2. HG propune ca pentru modificarile ce urmeaza a fi aduse statutului sa se stabileasca 

o comisie care sa centralizeze propunerile de modificare a statutului. ND si DG propun ca 
aceasta comisia pentru redactarea modificarilor la statut (comisie care va functiona 
temporar) sa fie formata din Ionut Patras, Grecu Horatiu si Sebestyen Istvan. 

ME propune sa li se ceara cluburilor modificari pe care le vor aduce statutului, 
solicitarea este aprobata.  

HG – Camelia Prica sa trimita un email de pe adresa federatiei in care sa solicite 
cluburilor afiliate sa trimita modificarile de statut, termenul de depunere a modificarilor 
de statut din partea cluburilor este data de 10 aprilie 2021. 

ND propune ca adunarea generala ordinara sa se desfasoare in data de 29.05.2021 la 
Baia Mare, jud. Maramures, urmand a se centraliza materialele inainte de expedierea 
convocatorului, aceasta data ne va ajuta in intocmirea convocatorului. Se supune la vot si 
se aproba cu 6 voturi pentru si o abtinere. 

3. Repartizarea bugetului pe activitati (Intocmirea Anexei 1 la Actul Aditional); 
Competitii internationale – 

- EYOC – 4.500 lei 
- SEEOC – 3.600 lei (taxa de participare pentru 24 persoane) 
- JWOC – 5075,5 lei  

Total Competitii internationale 13.357,5 lei 
           Competitii interne 
- CN Individuale – 5.000 lei  
- CN Echipe – 3.835,5 lei 
- CN Noapte – 3.000 lei 
- Cheltuieli premii – 5.000 lei 



- Cheltuieli Bunuri si Servicii – 12.000 lei  
- Cheltuieli personal – 29.300 lei 
Se supune la vot bugetul enuntat anterior, cu precizarea ca bugetul pentru seniori nu este 
stabilit.  Bugetul este adoptat cu 5 voturi pentru, un vot impotriva si o abtinere. 

4. Solicitarea formulata de Dionisie Rosca, pentru organizarea CN Noapte, Sprint si 
Stafeta Mixta la Pitesti a fost aprobata, urmeaza a fi intocmit acordul de parteneriat 
pentru aceste competitii.  

5. ME solicita ca CD sa constate ca la CN Schi o sportiva a avut un post de control lipsa 
si aceasta sa fie descalificata. 

ME solicita sa fie discutata inscrierea la competitii a sportivilor sub denumirea Stiinta 
Electrosistem Baia Mare si intreaba daca exista clubul Stiinta Electrosistem Baia Mare. 

In aceasta sedinta a Consiliului Director s-a discutat despre situatia Stiinta 
Electrosistem Baia Mare si nu s-a luat nici o hotarare. 

HG propune ca instructorul sportiv sa prezinte actele prezente la federatie despre 
Stiinta Electrosistem Baia Mare.  

ME solicita ca maine sa ii fie prezentate chitanta si protocolul pentru Stiinta 
Electrosistem Baia Mare. 

Referitor la postul de control lipsa de la CN O Schi IS precizeaza ca s-a montat un post 
de control pe o creanga, care incarcata de zapada fiind era apropiata de sol, pe masura 
ce s-a topit zapada de pe creanga, aceasta s-a ridicat si statia a ajuns la o inaltime de 2 m 
in momentul in care a trcut prin acel post sportiva de la Eectrosistem BM si nu a vazut-o. 
IS precizeaza ca a vorbit cu organizatorul despre postul de control care era la 2 m 
deasupra solului si acesta a decis sa-i acorde sportivei acel post.  

 
Natalia Deconescu (ND) _____________________________ 
Dinu Gheorghe (DG)  _____________________________ 
Bogya Tamas (BT)  _____________________________ 
Suciu Simion (SS)  _____________________________ 
Minoiu Emilian (ME)  _____________________________ 
Sebestyen Istvan (SI)  _____________________________ 
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