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Minuta Adunării Generale Ordinare a Federației Române de Orientare 

reconvocata la data de 29.05.2021, orele 09:30, la Baia Mare,  

Complexul National „Lascăr Pană”, b-dul Unirii 14 A, etajul 1, sala de sedinte. 

 

Ședința a fost reconvocata de către Consiliul Director în 28.05.2021, dat fiind faptul că nu s-a întrunit 
cvorumul statutar în cadrul primei ședințe. 

Membri ai Consiliului Director prezenți: Natalia Deconescu, Tamas Bogya, Istvan Sebestyen, Dinu 
Gheorghe, Patraș Ionuț, Minoiu Emilian 

Au plecat din cadrul ședinței, în timpul verificării mandatelor, în jurul orei 10:10 delegații C.S. Spria 
Baia Sprie-Tămaș Relu, C.S. Nord Baia Mare – Grigor Costan, P.C. Craiova – Crețan Simona. 

1. Doamna Președinte de ședință supune la vot lista cu punctajele de vot, publicată pe site-ul F.R.O. 
în prealabil. Minoiu Emilian susține că Minoiu Veronica nu poate participa, delegația fiind făcută 
pentru ziua anterioară. Gălațeanu Horia îi propune să participe cu delegația pe care o are. Se 
aprobă lista cu puncte. Se distribuie cartonasele de vot. Sunt 23 de puncte de vot în sală, în total:  

• C.S. Ady Liceum -  Divin Gheorghe    1 punct 
• C.S. Orientare Mădăraș – Barkasz Daniel   2 puncte 
• C.S. Transilva Cluj – Tokes Arpad   3 puncte 
• P.N.C. București – Stan Cosmin-Eduard    1 punct 
• C.S. Metropolitan București – Gălățeanu Horia  1 punct 
• A.J.O. Cluj – Enyedi Andrei     1 punct 
• C.S. Știința Baia-Mare – Deac Anca    1 punct 
• C.S.S. Baia Sprie – Laza Ileana    2 puncte 
• C.S. Electrosistem B.Mare – Caoșan Titel-Gheorghe3 puncte 
• C.S. Maratin Rivulus Dominarum - Nagy Conrad  2 puncte 
• C.S. Orienter Tg.Mureș – German-Sallo Zoltan 2 puncte 
• Clubul Atletic Roman – Patraș Florin   2 puncte 
• A.J.O. Maramureș – Pop Miron    1 punct 
• C.S. Nord Team Orientare - Nicu Gheorghe   1 punct 

    
2. Alocuțiunea Președintelui F.R.O.: Natalia Deconescu prezintă situația Federației din ultimul an.  

3. Se supune aprobării comisia de redactare a procesului-verbal (minuta) sedintei: Patras Ionut si 
Deac Anca-Dorina. Se aprobă în unanimitate. 

4. Se supune aprobării comisia de validare și numărare a voturilor: Sebestyen Istvan și Stan 
Cosmin-Eduard. Se aprobă în unanimitate.  

5. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală: a 
fost postat pe site ul fro.ro, rubrica AGO, pentru studiere. Se supune la vot Adunării Generale și 
se aprobă în unanimitate. 

6. Raportul Cenzorului: Se supune la vot aprobarea raportului cenzorului. Se aprobă în unanimitate. 
Se revine asupra subiectului ulterior, Președintele de ședință explică faptul că actualul cenzor, 
Mîra Antoaneta, nu mai poate lucra cu FRO, din motive personale. S-a oferit să fie cenzorul FRO 
Maiorescu Niculina, de profesie economist. Se aprobă în unanimitate numirea cenzorului FRO în 
persoana doamnei Maiorescu Niculina. 

7. Se supune la vot aprobarea bilantului contabil pe 2020 si descarcarea gestiunii. Patraș Ionuț 
menționează că excedentul de cca 84000 lei este de fapt de cca 55000 lei, nefiind platite salariile 
din cadrul programului Erasmus+, IO3 care au intrat în contul FRO în 21 decembrie, acestea 
fiind platite în 2021. Se aprobă în unanimitate bilantul contabil pe 2020 și descarcarea gestiunii. 
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8. Se prezintă planul de activitate anual și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Se 
aprobă în unanimitate. 

10. Se prezintă situația cluburilor sportive membre ale Federației, care nu au achitat cotizația pe 
2021: Vointa Sinaia, Garage Racing, Orășenesc Plopeni, Ecosport, UNEFS Bucuresti, Masters 
Hunedoara, Cronos Bârlad, P.C. Iași. Se propune înștiințarea acestora privind situația vizei anuale 
neachitate și suspendarea acestora. Se aprobă în unanimitate. 

Structura sportivă ACS Sport pentru Timisoreni nu are vizele platite de 3 ani. Se supune la vot 
aprobarea excluderii clubului ACS Sport pentru Timisoreni. Se aprobă în unanimitate excluderea 
acestui club și trimiterea unei scrisori de înștiințare în legătură cu excluderea. 

 

Domnul Curcă Marius, sosit între timp, a primit delegație de la C.S.U. Brașov pentru data sedinței 
reconvocate. In total sunt 26 puncte de vot in sală. 

 

9. Modificări la statutul F.R.O.: Comisia de modificare a statutului a redactat Anexa 1 la 
convocatorul Adunării Generale, în care a cuprins fiecare articol care va suferi modificări, în 
formă inițială și în formă modificată. Acestea au fost transmise o dată cu convocatorul, conform 
statutului. Se începe cu cele două definiții din preambulul Statutului. 

La partea introductivă privind termenii, se adaugă: 
13. „MAJORITATE SIMPLĂ” - mai mult de jumătate din numărul voturilor sau a punctelor de vot 
exprimate (pentru, împotrivă și abțineri), după caz  

14. „MAJORITATE CALIFICATĂ” - minim 2/3 din numărul voturilor sau a punctelor de vot exprimate 
(pentru, împotrivă și abțineri), după caz. 

Se aprobă definițiile actualizate în unanimitate. 

 

Articolul 13 alin 1 se modifica dupa cum urmează: 
(1) Orientarea este disciplina sportiva ce constă în unui traseu, cu forţe proprii, ne-motorizate (cu excepţia 
scaunelor cu rotile), într-un teren necunoscut, materializat printr-o succesiune de posturi de control între care 
sportivul alege ruta cu ajutorul hărţii şi al busolei.  
Orientarea este recunoscută de Comitetul Internaţional Olimpic (C.I.O.), şi respectă Carta Olimpică. Ea 
cuprinde următoarele ramuri sportive: Orientare în alergare, Orientare-Schi,  Orientare-Mountain Bike 
(MTBO), Orientare pentru persoane cu nevoi speciale.  
(1) Orientarea este disciplina sportiva ce constă în parcurgerea unui traseu, cu forţe proprii, ne-
motorizate (cu excepţia scaunelor cu rotile), într-un teren necunoscut, materializat printr-o succesiune 
de posturi de control între care sportivul parcurge traseul cu ajutorul hărţii şi busolei. Orientarea este 
recunoscută de Comitetul Internaţional Olimpic (C.I.O.) şi respectă Carta Olimpică. Ea cuprinde 
următoarele ramuri sportive: Orientare în Alergare, Orientare-Schi, Orientare-Mountain Bike (MTBO), 
Orientare pentru persoane cu dizabilități.  
Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

Articolul 30 alin (3) se modifica dupa cum urmeaza: 
(3) Adunarea Generală ordinară de alegeri are loc odată la patru ani.  
(3) Adunarea Generală Ordinară anuală va fi și de alegeri, o dată la 4 ani, și va include, la finalul 
acesteia, alegerea membrilor Consiliului Director, pentru un mandat de 4 ani. 
Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

Articolul 31  se modifică după cum urmează: 
(1)  Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, care au drept de vot egal, astfel:  

– Un delegat cu drept de vot pentru fiecare membru afiliat; Delegatul trebuie sa fie membru al structurii 
sportive pe care o reprezinta  
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(1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, care au drept de vot diferențiat pe puncte 
valorice conform art. 40 alin. (6), astfel: un delegat cu drept de vot pentru fiecare membru afiliat. 
Delegatul trebuie să aibă vârsta peste 18 și  să  fie  membru  în   conducere,  angajat   sau  sportiv   
legitimat cu taxa la zi, în  cadrul structurii sportive pe care o reprezintă. 

 
(2) Numele delegaţilor desemnați să reprezinte interesele membrului afiliat, trebuie comunicate la secretariatul 

federaţiei cu minim 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceştia se vor prezenta  la 
Adunarea Generală cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv.  

(2) Numele delegaţilor desemnați să reprezinte interesele membrului afiliat, trebuie comunicate la 
secretariatul federaţiei cu minim 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceştia se 
vor prezenta la Adunarea Generală cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv, pentru 
Adunarea Generală respectivă.  

 
Se adaugă alineatele (3) și (4): 
(3) Delegații care nu au fost comunicați în termen nu pot participa la Adunarea Generală. Este permisă 

comunicarea mai multor nume de posibili delegați, membrul urmand a fi reprezentat de unul 
dintre ei. 

(4) În cazul adunării generale reconvocate conform art. 35.(2), pot participa toți delegații prezenți, cu 
mandat scris. 

 
Alineatele (3) și (4) din statutul vechi se renumerotează cu (5), respectiv (6). 
 
Alineatul (5) se renumerotează cu (7), și se modifică astfel: 
(5) Este interzis votul prin corespondenţă, prin împuternicire (procură) sau altă modalitate.  
(7) Este interzis votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură). În situații excepționale, 

Consiliul Director poate decide desfășurarea Adunărilor Generale integral prin videoconferință 
 
Alineatul (6) se renumerotează cu (8). 

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

Articolul 32, alineatele 2, 4 și 5 se modifică după cum urmează: 
(2) Convocarea va cuprinde data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a Adunării Generale precum și data, 

ora și locația la care va fi reconvocată în situația în care la prima adunare nu se întrunește cvorumul 
statutar, ordinea de zi rămânând aceeași.  

(2) Convocarea va cuprinde data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a Adunării Generale precum și 
modul de desfășurare a Adunării Generale, în situația prevăzută de art. 35 (2). Convocarea va 
cuprinde și modalitatea de desfășurare (fizic sau online). 

 
(4) Pot fi introduse propuneri şi cereri pe ordinea de zi a Adunării Generale numai de către Consiliul Director 

şi membrii afiliaţi cu condiţia ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel puţin 10 zile înainte 
de adunare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi se supun votului Adunării 
Generale. Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul a 2/3 
din membrii afiliaţi prezenţi.  

(4) Pot fi introduse propuneri şi cereri pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare numai de către 
Consiliul Director şi membrii afiliaţi cu condiţia ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. 
cu cel puţin 10 zile înainte de adunare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii 
de zi se supun votului Adunării Generale. Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi completată 
şi/sau modificată numai cu majoritate calificată de voturi din membrii afiliaţi prezenţi. 

 
(5) Propunerile sau problemele care nu au fost înaintate la secretariatul F.R.O. în termen pot fi incluse în ordinea 

de zi numai dacă sunt generate de actiuni care au avut loc cu cel mult 10 zile inainte de data desfășurării 
Adunării generale, cu condiţia ca 2/3 din numărul voturilor exprimate să hotărască în acest sens. 

(5) Propunerile sau problemele care nu au fost înaintate la secretariatul F.R.O. în termen pot fi incluse 
în ordinea de zi numai dacă sunt generate de actiuni care au avut loc cu cel mult 10 zile inainte de 
data desfășurării Adunării generale, cu condiţia ca o majoritate calificată de voturi exprimate să 
hotărască în acest sens 
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Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

Articolul 33 - Adunarea Generală Extraordinară se modifică la alineatele 1, 2, 3, 4 și 6 astfel: 
(1) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Consiliul Director prin hotărârea a 2/3 

din membrii săi.  
(1) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată oricând de Consiliul Director, prin hotărârea 

majorității calificate a membrilor săi.  
 
(2) Consiliul Director trebuie să convoace o Adunare Generală extraordinară dacă 1/2 + 1 din membrii afiliaţi 

care o compun, conform art. 31, alin (1), solicită aceasta prin cereri scrise din partea membrilor, înaintate 
la secretariatul F.R.O. 

(2) Consiliul Director trebuie să convoace o Adunare Generală extraordinară dacă majoritatea simplă 
din membrii afiliaţi care o compun, conform art. 31, alin (1), solicită aceasta prin cereri scrise 
din partea membrilor, înaintate la secretariatul F.R.O.   

 
(3) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată şi ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere 

semnată de cel puţin 1/2 + 1 din membrii afiliaţi care o compun. Moţiunea de neîncredere poate fi depusă 
în cazul unor măsuri neregulamentare adoptate de  Consiliul Director sau în legătură cu activitatea unor 
organe ale F.R.O.  

(3) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată şi ca urmare a depunerii unei moţiuni de 
neîncredere semnată de cel puţin o majoritate simplă din membrii afiliaţi care o compun. Moţiunea 
de neîncredere poate fi depusă în cazul unor măsuri neregulamentare adoptate de Consiliul 
Director sau în legătură cu activitatea unor organe ale F.R.O.  
 

(4) Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 30 zile de la data  când s-a 
hotărât convocarea acesteia sau au fost înaintate cererile. Ordinea de zi a Adunării Generale 
extraordinare va fi comunicată odată cu anunţarea acesteia.  

(4) Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de minimum 15 zile și maximum 
30 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia sau au fost înaintate cererile. Ordinea de 
zi a Adunării Generale extraordinare va fi comunicată odată cu anunţarea acesteia.  
 

(6) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de M.T.S. în următoarele situații:  
a. dacă mai mult de jumatate din numărul membrilor Consiliului Director nu-și mai exercită oficial  

atribuțiunile (ex. demisie);  
b. la cererea M.T.S în condițiile prevăzute de lege;  

(6) Adunarea Generală extraordinară mai poate fi convocată și condusă, exclusiv, de către 
Președintele în funcție, sau, în lipsa acestuia, de către Secretarul General, sau, în lipsa acestora, a 
unuia dintre vicepreședinți, în următoarele situații:  

• dacă mai mult de trei membri aleși ai Consiliului Director nu-și mai exercită oficial 
atribuțiunile și aceasta nu se poate convoca printr-o ședință de Consiliu statutară (de 
exemplu revocare sau demisie);  

• la cererea M.T.S în condițiile prevăzute de lege. 
 
Se introduce un alineat nou (8): 

(8) Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai problemele care au 
determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, 
nu se poate aborda în cadrul unei astfel de Adunări. 

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 34  alineatul (2) se abrogă, fiind mutat la art. 33, alin. (8) 
(2) Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai problemele care 
au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea 
de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.  
Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 
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Articolul 35 alineatele 1, 2, și 4 se modifică după cum urmează: 
(1) O Adunare Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa a 1/2 + 1 din numărul total 

al membrilor afiliaţi.  
(1) O Adunare Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa majorității simple 

din numărul total al membrilor afiliaţi.  
 
(2) Dacă la verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu întrunește cvorumul necesar, de 1/2 

+1 din numărul total al membrilor afiliați, se va convoca o nouă adunare generală  în termen de maxim 3 
ore, care se va desfașura în același loc și cu aceeași ordine de zi. În acest caz Adunarea Generală se va 
desfășura și va avea putere de decizie, indiferent de numărul membrilor afiliati prezenţi”.  

(2) Dacă la verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu întrunește cvorumul necesar, 
de majoritate simplă din numărul total al membrilor afiliați, Adunarea Generală  se va desfășura în 
termen de maxim 3 ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În acest caz Adunarea Generală va 
avea putere de decizie, indiferent de numărul delegaților membrilor afiliati prezenţi” . 
 

(4) Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei sau de Secretarul general. În lipsa 
acestora,Adunarea Generală va hotărâ cu majoritate simplă cine va conduce şedinţa.  

(4) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Federaţiei, care poate desemna în acest sens, 
conform art. 46 (4), pe unul dintre vicepreședinți sau pe Secretarul general. În lipsa acestora, 
Adunarea Generală va hotărî cu majoritate simplă cine va conduce şedinţa.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 36 alineatele 1, 2, 3, 4 și 5 se modifică după cum urmează: 
(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu 1/2+1 a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi, în afară de cazurile 

de mai jos în care este necesară:  
a) O majoritate de 2/3 din numărul membrilor afiliați prezenţi, pentru:  
– Modificări şi completări la statut;  
– Excluderea membrilor afiliaţi;  
b) O majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi, pentru:  

– Dizolvarea federaţiei;  
(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi, 

în afară de cazurile de mai jos, în care este necesară:  
a) O majoritate calificată din numărul membrilor afiliați prezenţi, pentru:  
– Modificări şi completări la statut;  
– Excluderea membrilor afiliaţi;  
b) O majoritate calificată din numărul total al membrilor afiliaţi, prezenţi şi absenţi, pentru 

dizolvarea federaţiei.  
 

(2) La adoptarea hotărârilor cu 1/2 +1 din voturile membrilor afiliați prezenți, abţinerile de la vot, nu sunt 
numărate.  

(2) La adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă din voturile membrilor afiliați prezenți, abţinerile 
de la vot sunt numărate și fac parte din cvorumul necesar total.  
 

(3) Face excepţie, de la prevederile alin. (2) de mai sus, Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 35, alin. 
(2) din prezentul statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte 1/2 +1 a 
voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.  

(3) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (de exemplu prin ridicarea mâinii sau a legitimaţiei de vot) 
sau secret (de exemplu cu buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea 
Generală.  
 

(4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimaţiei de vot) sau secret (cu buletin de  
vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.  

(4) În cazul Adunării Generale desfășurată online, mijloacele de vot vor fi descrise prin instrucțiuni 
specifice, unde se vor prezenta toate datele tehnice privind platforma electronică în cadrul căreia 
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se va desfășura Adunarea Generală, date ce trebuie transmise cu minim 10 zile înaintea 
desfășurării. 
 

(5) Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeaşi problemă 
sunt mai mult de două propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare delegat nu poate vota decât 
pentru una dintre aceste propuneri. 

(5) Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeaşi 
problemă sunt mai multe propuneri, ele sunt supuse votării în cadrul aceluiași scrutin, iar fiecare 
delegat nu poate vota decât pentru una dintre aceste propuneri. În acest caz se adoptă propunerea 
cu cele mai multe voturi favorabile. 
 

(7) Votarea cu vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată de 1/2 +1 
a voturilor delegaţilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală.  

(7) Votarea cu vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată 
de o majoritate simplă a voturilor delegaţilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală.  
 

(8) Nimeni nu este constrâns să voteze; cei care nu doresc să voteze vor fi consideraţi că se abţin de la vot.  
(8) Nimeni nu este constrâns să voteze; cei care nu votează vor fi consideraţi că se abţin de la vot.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 37 alin. (4) se modifică după cum urmează:  
(4) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele 
necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul.  
(4) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul toate buletinele eliberate. Buletinele 
necompletate, nereturnate, incomplete și/sau greșit completate vor fi anulate și se menționează 
distinct acest lucru în procesul-verbal. La final, se face verificarea numărului total de voturi 
exprimate.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 38  alineatele 1, 7, 8, 9 se modifică după cum urmează: 
(1) Pentru alegerea tuturor componenţior C.D., numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi.  
(1) Pentru alegerea tuturor componenţior C.D., numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un 

candidat nu poate ocupa mai multe funcții în Consiliul Director. 
 

(7) Pentru alegerea celor menţionaţi la alin. (1) este necesară obţinerea a 1/2 +1 a voturilor exprimate şi 
validate.  

(7) Pentru alegerea președintelui și a vicepreședinților, este necesară obţinerea a unei majorități 
simple a voturilor exprimate, pentru fiecare funcție. În situaţia în care, după primul tur de 
scrutin, niciun candidat nu obţine o majoritate simplă din numărul de voturi exprimate, se va 
organiza al doilea tur de scrutin, cu participarea primilor doi candidaţi, care au obținut cele mai 
multe voturi. După al doilea tur de scrutin, va fi declarat ales candidatul care obţine numărul 
cel mai mare de voturi. În caz de egalitate, se va repeta scrutinul. 
 

(8) În situaţia că, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine 1/2 + 1 din numărul de voturi 
exprimate şi validate, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea tuturor candidaţilor. După 
al doilea tur de scrutin va fi declarat ales candidatul (candidaţii) care obţine numărul cel mai mare de 
voturi din totalul voturilor exprimate şi validate. Dacă primii candidaţi au obţinut un număr egal de 
voturi, va avea loc un al treilea tur de scrutin, care se va desfăşura doar între ei.  

(8) Pentru alegerea celorlalți membri ai Consiliului Director, după primul tur de scrutin, candidații 
care au obținut o majoritate simplă sunt declarați membri, iar, pentru completarea locurilor 
rămase, se va organiza un al doilea tur de scrutin, cu participarea tuturor candidaţilor rămași în 
cursă. După al doilea tur de scrutin, vor fi declarați aleși candidaţii care obţin numărul cel mai 
mare de voturi din totalul voturilor exprimate. Dacă un număr de candidaţi au obţinut un număr 
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egal de voturi pentru ultimele locuri vacante, va avea loc un al treilea tur de scrutin, care se va 
desfăşura doar între ei, până se va obține o departajare între aceștia.  
 

(9) În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală  
(9) În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea 

Generală. Se va supune votului Adunării Generale, cu majoritate simplă, menținerea sau nu a 
candidaturilor celor absenți, după caz 

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

Articolul 40 alineatele 1, 2, 3, 6, 7 se modifică astfel:  
(1) Adunarea Generală hotărăşte în orice problemă a F.R.O., în condiţiile legii.  
(1) Adunarea Generală hotărăşte în orice problemă a F.R.O., în condiţiile legii, și cu respectarea 

prezentului statut. 
 

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:  
a) aprobă statutul F.R.O., modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea actului 

constitutiv al federaţiei, cu avizul M.T.S.  
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al F.R.O.  
c) aprobă Regulamentul Disciplinar, precum şi modificările şi/sau completările acestora;  
d) aprobă la propunerea Consiliului Director organigrama şi statul de funcţii al F.R.O.  
e) aprobă programele strategice privind activitatea de Orientare din România elaborate pe perioade 

de patru ani;  
f) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli al federaţiei;  
g) aprobă sistemul competiţional naţional, precum şi modificările acestuia;  
h) alege preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director; i) numeşte cenzorul;  

j) are drept de control asupra Consiliului Director şi a cenzorului;  
k) revocă mandatele membrilor Consiliului Director şi al cenzorului, precum şi ai celorlalte organe 

ale  
F.R.O. când faptele lor pun în pericol interesele federaţiei, individual sau colectiv;  

l) aprobă raportul privind activitatea Consiliului Director, bilanţul contabil şi descărcarea de 
gestiune a Consiliului Director, raportul cenzorului;  

m) aprobă procesul-verbal oficial al Adunării Generale;  
n) decide, în ultimă instanţă, asupra suspendării şi excluderii membrilor federaţiei, potrivit 

prevederilor prezentului Statut;  
o) îşi dă acordul în legătură cu înfiinţarea structurilor sportive constituite prin asocierea cluburilor 

de orientare - Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Orientare;  
p) hotărăşte în legătură cu dizolvarea federaţiei, lichidarea patrimoniului, conform legii;  
q) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.  

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:  
a) aprobă statutul F.R.O., modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea 

actului constitutiv al federaţiei, cu avizul M.T.S.  
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al F.R.O.  
c) aprobă Regulamentul Disciplinar, precum şi modificările şi/sau completările acestora;  
d) aprobă la propunerea Consiliului Director organigrama şi statul de funcţii al F.R.O.  
e) aprobă programele strategice privind activitatea de Orientare din România elaborate pe 

perioade de patru ani;  
f) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli al federaţiei;  
g) aprobă sistemul competiţional naţional, precum şi modificările acestuia;  
h) alege preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director; i) numeşte 

cenzorul;  
i) are drept de control asupra Consiliului Director şi a cenzorului;  
j) revocă mandatele membrilor Consiliului Director şi al cenzorului, precum şi ai celorlalte 

organe ale  
k) F.R.O. când faptele lor pun în pericol interesele federaţiei, individual sau colectiv;  

l) aprobă raportul privind activitatea Consiliului Director, bilanţul contabil şi descărcarea de 
gestiune a Consiliului Director, raportul cenzorului;  
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m) decide, în ultimă instanţă, asupra suspendării şi excluderii membrilor federaţiei, potrivit 
prevederilor prezentului Statut;  

n) îşi dă acordul în legătură cu înfiinţarea structurilor sportive constituite prin asocierea 
cluburilor de orientare - Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Orientare;  

o) hotărăşte în legătură cu dizolvarea federaţiei, lichidarea patrimoniului, conform legii;  
p) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.  

 
(3) Procesul verbal al Adunării Generale, va cuprinde :  

a) modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală și caracterul acesteia;  
b) anul, luna, ziua și locul desfașurării;  
c) numărul membrilor prezenți;  
d) componența prezidiului Adunării Generale;  
e) ordinea de zi votată de Adunarea Generală;  
f) dezbaterile și luările de cuvânt;  
g) hotărârile adoptate;  
h) orice alte activități desfășurate în Adunarea Generală.  
Procesul verbal va purta semnătura președintelui FRO sau a persoanelor desemnate să conducă  

Adunarea Generală și a persoanelor care au întocmit procesul verbal. Procesul verbal va fi înregistrat în 
registrul FRO, a cărui consultare este permisă membrilor afiliați, reprezentanților MTS și altor organe 
abilitate de lege.  
(3) Procesul verbal va purta semnătura președintelui FRO sau a persoanelor desemnate să conducă 

Adunarea Generală și a persoanelor care au întocmit procesul verbal. Procesul verbal va fi 
înregistrat în registrul FRO, a cărui consultare este permisă membrilor afiliați, reprezentanților 
MTS și altor organe abilitate de lege. Procesul verbal al Adunării Generale va cuprinde:  

a) modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală și caracterul acesteia;  
b) anul, luna, ziua și locul desfașurării;  
c) numărul membrilor prezenți și valoarea punctului de vot pentru fiecare;  
d) componența prezidiului Adunării Generale;  
e) ordinea de zi votată de Adunarea Generală;  
f) dezbaterile și luările de cuvânt;  
g) hotărârile adoptate;  
h) orice alte activități desfășurate în Adunarea Generală.  

 
(6) Adoptarea deciziilor in Adunarea Generala se face pe baza cvorumului necesar precizat pentru fiecare  
situatie in parte. Valoarea nominala a votului membrilor F.R.O. in Adunarea Generala este diferentiata si este 
determinata de importanta si valoarea sectiilor de orientare stabilite astfel:  

a) Sectii de nivel international – promoveaza sportivi de categ. MF16, MF18, MF20 si MF21 de ani la 
loturile nationale, sustin participarea acestora la competitiile internationale oficiale de Orientare  
in alergare si Orientare schi (Campionate Europene si Mondiale de juniori, tineret si seniori si Cupe 
Mondiale) in anul anterior desfasurarii Adunarii Generale, au minimum 10 sportivi legitimati care 
participa la competitiile interne, la categoriile MF 12-21 ani si a realizat:   

- minimum 3 clasari om/finala de Campionat European sau Campionat Mondial sau  
- minimum 3 medalii la SEEOC sau  
- minimum 1 loc 1 - 6 la Campionatul European sau Campionatul Mondial   
- un vot egal cu 4 puncte  

b) Sectii de nivel national – promoveaza si sustin participarea sportivilor de categ. MF14, 16, 18, 20 si/sau 
21 de ani la Campionatele Nationale, au minimum 10 sportivi legitimati care participa la competitiile 
interne, la categoriile M-F 12-21 ani si a cumulat minimum 40 clasari om/finala la Campionatele 
Nationale:  

   - un vot egal cu 3 puncte  
c) Sectii de nivel regional – au minim 10 sportivi legitimati care participa la competitii  

   - un vot egal cu 2 puncte  
d) Sectii de nivel local: un vot egal cu 1 punct  
e) Asociatiile Judetene (AJO) si a Municipiului Bucuresti (AMOB):  

       - un vot egal cu 1 punct  
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Stabilirea valorii nominale a votului: Consiliul Director stabileste anual pe baza rezultatelor si a criteriilor 
enuntate nivelul sectiilor de orientare, le publica pentru a fi aprobate de Adunarea Generala. Criteriile pot fi 
modificate anual, se propun de catre Consiliul Director si se aproba de Adunarea Generala.  

(6) Adoptarea deciziilor in Adunarea Generala se face pe baza cvorumului necesar precizat pentru 
fiecare situatie in parte. Valoarea nominala a votului membrilor F.R.O. în Adunarea Generală 
este diferențiată și este determinată de importanța și valoarea secțiilor de orientare, stabilite astfel:  

a) Secții de nivel internațional – un vot egal cu 4 puncte – promoveaza sportivi de 
categ. MF16, MF18, MF20 si MF21 de ani la loturile nationale, susțin participarea acestora la 
competițiile internaționale oficiale de Orientare în Alergare și Schi-Orientare (Campionate 
Europene și Mondiale de juniori, tineret si seniori și Cupe Mondiale), în anul anterior 
desfășurării Adunării Generale, și au minimum 10 sportivi legitimați, care participă la 
competițiile interne, la categoriile MF 12-21 ani și au realizat:  

- minimum 3 clasari în finală de Campionat European sau Campionat Mondial, sau  
- minimum 3 medalii la S.E.E.O.C., sau  
- minimum 1 loc 1 - 6 la Campionatul European sau Campionatul Mondial; 

b) Secții de nivel național – un vot egal cu 3 puncte – promoveaza si sustin participarea 
sportivilor de categ. MF12, 14, 16, 18, 20 si/sau 21 de ani la Campionatele Nationale, 
au minimum 10 sportivi legitimați care participa la competitiile interne, la categoriile 
MF 12-21 ani si a cumulat minimum 40 clasari om/finala la Campionatele Nationale; 

c) Secții de nivel regional – un vot egal cu 2 puncte – au minim 10 sportivi legitimati 
care participa la competitii. 
d) Secții de nivel local: un vot egal cu 1 punct; 
e) Asociatiile Judetene (AJO) și a Municipiului Bucuresti (AMOB): un vot egal cu 1 
punct. 
 

Se adaugă alineatele (7) și (8): 
(7) Stabilirea valorii nominale a votului: Consiliul Director întocmește anual, pe baza rezultatelor si 

a criteriilor enunțate la alineatul (6) din anul competițional anterior, lista cu valoarea nominală a 
votului fiecărui membru. Lista va fi publică în maxim 5 zile de la convocarea Adunării Generale, 
cu drept de contestare în termen de 10 zile de la publicare.  

(8) Contestațiile depuse în termen se vor soluționa prin decizie de Consiliu Director în termen de 5 
zile, lista devenind finală cu minim 7 zile înainte de Adunarea Generală. Contestațiile depuse 
după termenul stabilit nu se pot lua în considerare.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 43 alineatele 1, 2, 3 și 7 se modifică astfel: 
(1) Consiliul Director se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an sau ori de câte ori este necesar, sub conducerea 

preşedintelui.  
(1) Consiliul Director se întruneşte fizic sau online, de cel puţin 4 ori pe an sau ori de câte ori este 

necesar, sub conducerea preşedintelui.  
 

(2) Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a şase membri. Membrii C.D. care, pe parcursul unui 
an calendaristic, nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, îşi pierd, de drept, calitatea de 
membru.  

(2) Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cinci membri. Membrii C.D. care, pe 
parcursul unui an calendaristic, nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, îşi pierd, 
de drept, calitatea de membru.  

 
(3) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu ½ + 1 din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate, 

decide votul preşedintelui.  
(3) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă din numărul voturilor exprimate. 

În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.  
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(7) Membrii Consiliului Director nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în 
care sunt implicați ei sau clubul din care fac parte.  

(7) Membrii Consiliului Director nu au drept de vot, dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui 
subiect sau litigiu în care sunt implicați ei sau clubul din care fac parte.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 44 alineatele (4) punctul d. și (8) se modifică astfel: 
(4) Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt:  

d. stabileşte calendarul sportiv naţional anual; organizează campionatele şi competiţiile de 
Orientare de  nivel naţional;  

d. stabileşte calendarul sportiv naţional anual; organizează campionatele şi competiţiile de 
Orientare de nivel naţional, cu resursele proprii ale F.R.O. sau cu sprijinul unui partener local; 

 
(8) Deciziile Consiliului Director în cazurile menţionate la alin (5), (6) şi (7) se iau cu 2/3 din voturile tuturor 
membrilor săi.  
(8) Deciziile Consiliului Director în cazurile menţionate la alin (5), (6) şi (7) se iau cu majoritate 
calificată din voturile tuturor membrilor săi.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 48 alineatele (2) și (7) se modifică astfel: 
(2) Comisiile şi Colegiile sunt organisme de specialitate subordonate Consiliului Director, constituite pe 

domenii de activitate astfel:  
a. Comisia de Orientare – Schi (Ski Orienteering);  
b. Comisia de Orientare – Mountain Bike (MTB-O);  
c. Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass-media;  
d. Comisia de Competiţii, Hărţi;  
e. Colegiul de Arbitri;  
f. Comisia pentru Statutul Sportivilor (legitimări, transferări şi clasificări sportive);  
g. Comisia de Disciplină;  
h. Colegiul Antrenorilor;  
i. Comisia Sportivilor de Elită;  
j. Comisia Medicală;  
k. Comisia Anti – Doping;  
l. Comisia de Apel.  

(2) Comisiile şi Colegiile sunt organisme de specialitate subordonate Consiliului Director, 
constituite pe domenii de activitate astfel:  

a. Comisia de Orientare – Schi (Ski Orienteering);  
b. Comisia de Orientare – Mountain Bike (MTB-O);  
c. Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass-media;  
d. Comisia de Competiţii, Hărţi;  
e. Colegiul Central al Arbitrilor;  
f. Comisia de Disciplină; 
g. Colegiul Antrenorilor;  
h. Comisia Sportivilor de Elită;  
i. Comisia Medicală și de Anti–Doping;  
j. Comisia de Apel; 
k. Comisia de Observatori.  

Se propune adăugarea punctului k.Comisiei de Observatori. Se supune la vot: 16 puncte de vot pentru, 
10 puncte de vot împotrivă. 
 

(7) Hotărârile Comisiilor şi Colegiilor se adoptă cu 1/2 + 1 din numărul voturilor membrilor prezenţi  la 
reuniunea respectivă.  
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(7) Hotărârile Comisiilor şi Colegiilor se adoptă cu majoritate simplă din numărul voturilor 
membrilor prezenţi la reuniunea respectivă.  

Se aprobă modificările la statut propuse. 

 

Articolul 49  alineatul (3) se modifică transformând alineatul (4) în litera g) a alineatului (3), și adăugând 
un nou alineat (4), după cum urmează: 

(3) Sarcinile secretarului general vor fi specificate în fişa postului aprobată de Consiliul Director. 
Principalele atributii sunt:  

a. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director și prezintă, acestuia, lunar 
raport de activitate;  

b. răspunde operativ la cerințele formulate de M.T.S.;  
c. în îndeplinirea atribuțiilor sale colaborează cu toate structurile care au atribuții în domeniul 

activității sportive de la nivel național și local;  
d. organizează activitatea de control și sprijin a loturilor naționale și structurilor afiliate, prezentând  

Consiliului Director, concluzii și propuneri;  
e. asigură buna  desfășurare a ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director;  
f. reprezintă și angajează legal federația prin delegarea de competentă a președintelui;  

(4) Este ordonatorul de credite al federaţiei şi este persoana care răspunde de executarea contractului 
cu M.T.S  

  
(3) Sarcinile secretarului general vor fi specificate în fişa postului aprobată de Consiliul 
Director. Principalele atributii sunt:  
a. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director și prezintă, acestuia, lunar 

raport de activitate;  
b. răspunde operativ la cerințele formulate de M.T.S.;  
c. în îndeplinirea atribuțiilor sale colaborează cu toate structurile care au atribuții în domeniul 

activității sportive de la nivel național și local;  
d. organizează activitatea de control și sprijin a loturilor naționale și structurilor afiliate, 

prezentând  
Consiliului Director, concluzii și propuneri;  

e. asigură buna desfășurare a ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director;  
f. reprezintă și angajează legal federația prin delegarea de competență a președintelui;  
g. Este ordonatorul de credite al federaţiei şi este persoana care răspunde de executarea 

contractului cu M.T.S. 
(4)  Sarcinile oricărui alt personal salariat încadrat vor fi specificate în fişa postului, aprobată 
de Consiliul Director.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 57 alineatul (3) se modifică astfel: 
(3) Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 1 martie a fiecărui an este automat 
suspendat de către Consiliul Director, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în 
competiţii, precum şi a dreptului de reprezentare în organele F.R.O. După plata cotizaţiei cu majorările 
aferente hotărârii Consiliului Director, membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale.  
(3)  Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 1 martie a fiecărui an este 
automat suspendat, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în competiţii, 
precum şi a dreptului de reprezentare în organele F.R.O. După plata cotizaţiei pentru anul în curs 
și a eventualelor restanțe, cu majorările aferente hotărârii Consiliului Director, membrul afiliat în 
cauză îşi reintră imediat în drepturile sale.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse.  
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Articolul 65 se modifică după cum urmează: 
Deciziile pronunţate în materie disciplinară de ultimă instanţă a F.R.O., pot fi atacate la Comisia 
Naţională  de Disciplină Sportivă, în condiţiile Legii nr. 551/2004.  
Deciziile pronunţate în materie disciplinară de ultimă instanţă a F.R.O., pot fi atacate la Comisia 
Naţională  de Disciplină Sportivă, în condiţiile Legii nr. 551/2004 actualizate.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 70 alineatul (3) se modifică după cum urmează: 
(3) Excluderea unui membru afiliat al F.R.O. se pronunţă cu ½ + 1 din voturile exprimate de delegaţii 
cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă.  
(3) Excluderea unui membru afiliat al F.R.O. se pronunţă în condițiile articolului 36 alin (1) 
din prezentul statut.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 71 alineatul (2) se modifică după cum urmează: 
(2) Excluderea unui oficial se poate pronunţa numai cu 2/3 din voturile tuturor membrilor Consiliului 

Director.  
(2) Excluderea unui oficial se poate pronunţa numai cu o majoritate calificată din voturile tuturor 

membrilor Consiliului Director.  
Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 74 alin (2) se modifică după cum urmează: 
2) Delegatul M.T.S. participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare.  
2) Delegatul M.T.S. poate participa la şedinţele organelor de conducere şi administrare, 
având puncte de vedere consultative.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Articolul 77 alin (2) și (4) se modifică după cum urmează: 
(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi, prezenţi şi absenţi.  
(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu o majoritate calificată din totalul voturilor membrilor afiliaţi, 

prezenţi şi absenţi.  
 
(4) Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului, de asemenea cu 

votul a minimum 2/3 din totalul membrilor afiliaţi. Fără o asemenea decizie dizolvarea nu are efect.   
(4) Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului, de 

asemenea cu votul unei majorități calificate din totalul membrilor afiliaţi. Fără o asemenea 
decizie, dizolvarea nu are efect.  

Se aprobă în unanimitate modificările propuse. 

 

Propuneri subiecte suplimentare pentru ordinea de zi, înaintate la secretariatul Federației în 
termenul prevăzut în statut și convocator: 

Deconescu Natalia a propus introducerea pe ordinea de zi a 3 subiecte. Se supune la vot introducerea pe 
ordinea de zi a acestora: se aprobă in unanimitate. 

1. Cuantumul taxelor și vizelor: 

Doamna Laza Ileana propune să fie un singur termen de înscriere, de 7 zile înainte de prima etapă. Se 
aprobă cu 22 puncte pentru și 4 puncte împotrivă. 
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Curcă Marius propune ca reducerile pentru număr de sportivi înscriși să nu se mai acorde. Se aprobă în 
unanimitate. 

Inainte de termen, taxele vor fi per etapă: 10 lei pentru OP și 10 ani, 15 lei pentru 12-14 ani, 25 lei 
pentru 16-18 ani, 65-85 ani, respectiv 35 lei pentru 20-60 ani și Open Tehnic. Peste termen, se vor plăti 
15, 20, 30, respectiv 40 lei / etapă. Se aprobă în unanimitate. 

Domnul Sebestyen Istvan propune modificarea taxei de dublă legitimare: reducerea cuantumului, sau să 
se perceapă pentru primii 5 sportivi. Apoi propune reducerea taxei la 100 de lei/dublă legitimare. Se 
aprobă în unanimitate reducerea taxei la 100 lei/sportiv. 

Se aprobă în unanimitate ca toate celelalte prevederi privind vizele și taxele să se mențină, iar 
modificările aprobate să aibă aplicabilitate începând cu 1 septembrie 2021. 

2. Se aprobă în unanimitate modificarea denumirii CN Parc Oraș în CN Sprint Urban. 

3. Prezentarea Strategiei Generale de Organizare și Dezvoltare a Activității de Orientare pe 
perioada 2021-2024. 

 

Se prezintă, prin proiecție în sală, Strategia Generală de Organizare și Dezvoltare a Activității de 
Orientare pe perioada 2021-2024 de către membrii Consiliului Director prezenți, în această ordine: 
Natalia Deconescu, Tamas Bogya, Istvan Sebestyen, Minoiu Emilian, Dinu Gheorghe, Patraș Ionuț, 
Grecu Horațiu, intrat în sală în timpul prezentării. 

În timpul prezentării, părăsesc ședința Nagy Conrad, Laza Ileana, Gheorghe Nicu, Pop Miron în jurul 
orei 12:50. Intră în același timp în sală Grecu Mihnea din partea Mentor Silva, cu delegație validă. Au 
rămas un număr total de 20 de puncte.  

• Propuneri de adăugare pe ordinea de zi înaintate de Minoiu Veronica pentru CSU Craiova:  

1. Nerespectarea de către Colegiul Director al FRO a următoarelor: - Ordinului nr. 157/2018 din 21 
februarie 2018 pentru aprobarea Procedurilor și condițiilorprivind autorizarea organizării și desfășurării pe 
teritoriul României a campionatelor mondiale. Campionatele Mondiale de Juniori propuse în Romania în 2022 și 
amânate pentru 2023 a fost făcută prin încălcarea acestui ordin și a Legii educației fizice șisportului nr. 69/2000, 
cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 884/2001;- art. 3.16. din contractele semnate în ultimii doi 
ani cu MTS ,,să respecte procedurile deavizare și autorizare prevăzute de Legea educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cumodificările și completările ulterioare și de HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000”; - art.3.24. din contractele semnate în ultimii doi ani cu MTS: 
,, să respecte prevederilestatutului, actului constitutiv și regulamentelor proprii, precum și ale actelor normative 
cuincidență în domeniul de activitate al federației”;- art. 3.25. din contractele semnate în ultimii doi ani cu MTS 
,,să dispună măsurilenecesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum și a 
consumului de substanțe interzise”;- art. 3.26. din contractele semnate în ultimii doi ani cu MTS ,,să ia măsuri 
pentruprevenirea și combaterea violenței în sport, conform prevederilor legale în vigoare”; 

2. Revocarea membrilor care alcătuiesc Colegiul Director al FRO și revocarea unor membriai CD care au 
generat încălcarea art.3.25 din contractele semnate cu MTS în temeiulart.40. alin.(2) li. K) din statutul FRO; 

3. Încheierea ABUZIVĂ a unor protocoale între FRO și ASOCIAȚIA DE SPRIJIN PENTRUCONSTITUIREA, 
DEZVOLTAREA ȘI MANAGEMENTUL STRUCTURILOR SPORTIVE,încălcarea obligațiilor din aceste 
protocoale și analiza rezultatelor în urma acestorcolaborări. 

4. Constatare că alegerile din 2018 au fost făcute prin votul dat de o componența a AGcare avea membri 
nevalidați în instanță.  

5. Doamna președinte al FRO Deconescu Natalia, a fost aleasă prin încălcarea art.38. alin.(5) din statutul 
FRO. 
Minoiu Emilian, membru al Consiliului Director, ia cuvântul, Minoiu Veronica fiind absentă. Susține 
propunerile înaintate și relatează evenimentele din punctul său de vedere.  

Domnul Titel Caoșan solicită dovezi scrise de la o comisie, comisie juridică, M.T.S., sau din partea altui 
for competent pentru abaterile invocate. Minou E. susține că nu deține astfel de dovezi. 



14 
 

Adunarea Generală ia act de observațiile prezentate de Minoiu Emilian. și decide în unanimitate că nu se 
pot supune la vot propunerile înaintate. (eroare de redactare). În consecință, propunerile nu se supun la 
vot.  

• Propuneri de adăugare pe ordinea de zi înaintate de Patraș Florin: 

Se supune la vot dacă se vor introduce pe ordinea de zi și se aprobă în unanimitate:  

1. obligativitatea hărților noi la C.N.: Patras Florin retrage solicitarea introducerii acestui punct pe 
ordinea de zi, urmând a se amâna pentru AG din 2022.  

2. Patras Florin susține că prin demersurile făcute în 2020 de Minoiu, Deaconescu, Roșca si 
Tămaș, la Adunarea Generală Ordinară a FRO de la Cluj și A.G.E. de la Victoria au constituit 
încălcări grave ale statutului și au pus în pericol finanțarea și însăși existența Federației. Nu se 
supun la vot aplicarea de măsuri disciplinare. 

• Propuneri de adăugare pe ordinea de zi înaintate de Sebestyen Istvan: acesta retrage solicitarea 
introducerii acestor puncte pe ordinea de zi. 

Se desemnează cu acordul unanimității doamna Prica Camelia-Vasilica, angajată a Federației în funcția 
de instructor sportiv, să reprezinte F.R.O. la organele abilitate ale statului, pentru operarea modificărilor 
actului constitutiv, consemnate în acest proces verbal. 

Doamna Camelia Prica se legitimează cu C.I. seria __, nr. __, eliberată de ___, la data de ___, CNP 
________, să semneze hotărârile Adunării Generale care cuprind modificările Actului Constitutiv, 
precum și să redacteze și să semneze Actul Adițional la statutul F.R. Orientare, aprobat conform 
hotărârilor Adunării Generale, desfășurate în data de 29.05.2021. 

Adunarea Generală împuternicește pe aceeași doamnă Camelia Prica, cetățean român, având datele 
personale susmenționate, să reprezinte F.R. Orientare la Ministerul Tineretului și Sportului, în vederea 
obținerii avizului prealabil, cu privire la Hotărârile Adunării Generale din data de 29.05.2021, referitoare 
la modificarea Actului Constitutiv. 

De asemenea, Adunarea Generală o împuternicește pe doamna Prica Camelia-Vasilica să reprezinte 
Federația la Tribunalul București, în vederea înregistrării în Registrul Federațiilor a modificărilor aduse 
Actului Constitutiv, în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare, desfășurate în data de 29.05.2021. 

 

Președinte de ședință:   Deconescu Natalia  __________ 

    ___________ 

Comisia de redactare:  Patraș Ionuț   __________ 

    ___________  

    Deac Anca-Dorina  __________ 

    _______________ 

 

 

 


