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Minuta ședință Consiliului Director din data de 16.04.2022 
- Ședința online - 

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

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

      Invitat: Camelia Prica. 
Ordinea de zi: 

1. Stabilirea bugetului de cheltuieli pentru premieri cu ocazia  sărbătoririi a 75 de ani 
de orientare in România; 

2. Regulamentul concursurilor de orientare in alergare; 
3. Aprobarea modificarilor statutului FRO; 
4. Aprobarea comisiei de validare a candidaturilor pentru Adunarea Generala de 

Alegeri;  
5. Stabilirea unui responsabil al comisiei antidoping, conform noilor reglementări ale 

ANAD; 
6. Diverse. 

 
La prezenta ședința sunt prezenți 6 membri, conform statutului ședință este declarata 

statutara. 
 
1. ND – Camelia se ocupa de designul diplomelor pentru aniversare, acestea vor fi imprimate 

la dl. Dopovecz. Bugetul maxim pentru festivitatea de aniversare a 75 ani de orientare în 
România este de 2000 lei.  Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

2. IP - regulamentul nu a fost aprobat la ședința anterioară datorită opoziției domnului 
Minoiu care nu a primit post la ultimul campionat de schi. ND – nu am votat regulamentul 
pentru ca acesta nu fusese citit de către toți membri prezenți și eu și DG am insistat să se 
amâne discuția despre regulament.  
Regulamentul concursurilor de orientare in alergare se supune la vot si se aproba in 
unanimitate 

3.  Se aproba, in unanimitate, modificarile propuse pentru Statutul Federatiei Romane de 
Orientare. 

4. ND propune ca din comisia de validare a candidaturilor Camelia Prica. HG propune ca din 
comisie sa faca parte Dinu Gheorghe, DG propune ca din comisie sa faca parte Suciu 
Simion. SS mentioneaza ca din comisie nu ar trebui sa faca parte persoane care nu 
candideaza. Se supune la vot si se aproba in unanimitate componenta  comisiei de 
validare a candidaturilor: Camelia Prica, Dinu Gheorghe si Suciu Simion. 

5. Se supune la vot si se aproba in unanimitate ca responsabil al comisiei antidoping, 
conform noilor reglementări ale ANAD sa fie doamna Stoian Iustina. 

6. IP – nu am terminat inventarul materialelor pentru o parte din materiale (SI carduri, 
generator etc.) sunt la Didi si el nu le-a trimis desi a fost somat. Am cumarat 80 baterii, 
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am inlocuit bateriile pentru 20 statii, avem statii pentru un concurs de sprint cum a fost 
cel de la Cluj Napoca. 
ND – voi incerca sa recuperez restul de materiale de la Didi dupa concursul de maine. 
  
 
Natalia Deconescu (ND) _____________________________ 
Dinu Gheorghe (DG)  _____________________________ 
Suciu Simion (SS)  _____________________________ 
Minoiu Emilian (ME)  _____________________________ 
Sebestyen Istvan (SI)  _____________________________ 
Horatiu Grecu (HG)  _____________________________ 
Ionut Patras (IP)  _____________________________ 

 


