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Minuta ședință Consiliului Director din data de 13.04.2022 
- Ședința online - 

 
Membri prezenți: Natalia Deconescu (ND), Suciu Simion (SS), Sebestyen Istvan (SI), Ionut 

Patras (IP), Horatiu Grecu (HG), Dinu Gheorghe (DG), Minoiu Emilian (ME). 
Membri lipsa: Bogya Tamas (BT) 

      Invitat: Camelia Prica. 
Ordinea de zi: 

1. Transcrierea hotărârilor adoptate in baza votului pe email de la ultima ședință până 
la prezenta ședința a Consiliului Director; 

2. Criterii de selecție junior 2022. 
3. Acord parteneriat FRO – Metropolitan pentru Cupa României. 
4. Aprobarea cheltuielilor necesare sărbătoririi a 75 de ani de orientare in Romania; 
5. Regulamentul concursurilor de orientare in alergare. 
6. Convocarea AGO si AG alegeri 
7. Aprobare modificări statut; 
8. Diverse. 

 
La prezenta ședința sunt prezenți 7 membri, conform statutului ședință este declarata 

statutara. 
1. Nu sunt hotărâri care trebuie transcrise. 
2. ND – trebuie neapărat adoptate criteriile de selecție pentru Juniori, având in vedere că 

acestea au fost adoptate în Colegiul Antrenorilor supun la vot criteriile. Criteriile de 
selecție sunt aprobate în unanimitate cu mențiunea că trebuie modificată data de 
desfășurare a CN Semimaraton (de sâmbătă pentru duminica). 

3. ND – la Cupa României se vor serba și 75 ani de Orientare, în urma discuției cu 
organizatorul local am convenit ca acesta să încaseze taxele de participare pentru Cupa 
României fără alte fonduri din VP, pentru CN Ștafetă vor fi alocați 5000 conform 
contractului cu Ministerul Sportului. Se aprobă acordul de parteneriat cu CS Metropolitan 
în unanimitate. 

4. Acest punct se amână pentru o ședință ulterioară sau pentru aprobarea prin email. 
5. ME menționează ca la CN Semimaraton s-a încălcat hotărârea Adunării Generale. DG 

propune să se aloce un termen scurt, în care toți membrii CD să citească regulamentul și 
apoi să se revină și să discute regulamentul. ND este de acord cu DG și propune ca 
sâmbătă seara, la ora 20:30, să se discute regulamentul. Se supune la vot și se aprobă în 
unanimitate ca regulamentul concursurilor de orientare în alergare să fie dezbătut și 
supus la vot sâmbătă, 16.04.2022, la ora 20:30. 

6. ND Sebestyen Istvan și Urdea Gheorghe ar trebui să facă rapoarte referitoare la 
competițiile internaționale ce se vor organiza în România în 2022 și 2023. ND propune ca 
AG Ordinara și de Alegeri să se desfășoare la Comarnic în data de 20.05.2022 după amiaza, 
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sau,  dacă nu se întrunește cvorumul,  în data de 21.05.2022 după amiaza. Locația și ora 
vor fi trecute în convocator. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 
 

7. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate ca modificările la statut sa fie discutate 
sâmbătă, 16.04.2022, la ora 20:30. 
 

8. Se aprobă, în unanimitate, organizarea Campionatului Sud Est European de Orientare în 
România, în perioada de 23-28.08.2022, în localitatea Victoria și localitățile învecinate.  
  
 
Natalia Deconescu (ND) _____________________________ 
Dinu Gheorghe (DG)  _____________________________ 
Suciu Simion (SS)  _____________________________ 
Minoiu Emilian (ME)  _____________________________ 
Sebestyen Istvan (SI)  _____________________________ 
Horatiu Grecu (HG)  _____________________________ 
Ionut Patras (IP)  _____________________________ 

 


