
 

Minuta sedinta Consiliului Director din data de 27.11.2020 
- Sedinta online - 

 
Membri prezenti CD: Natalia Deconescu (ND), Dinu Gheorghe (DG), Bogya Tamas (BT), Suciu Simion (SS), 

Minoiu Emilian (ME), Sebestyen Istvan (SI), Horatiu Grecu (HG), Ionut Patras (IP). 
Ordinea de zi: 

1. Transcrierea hotararilor adoptate in baza votului pe email de la ultima sedinta pana la prezenta 
sedinta a Consiliului Director; 

2. Candidaturile pentru parteneriat la organizarea Campionatelor Nationale si a Cupei Romaniei in 
2021; 

3. Stagiul de pregatire 2020 pentru Juniori III; 
4. Cursuri de Perfectionare Antrenori si Arbitri; 
5. Pregatire loturi nationale; 
6. Achizitie materiale; 
7. Diverse. 
 

 

1. Transcrierea hotararilor adoptate in baza votului pe email de la ultima sedinta pana la prezenta 
sedinta a Consiliului Director; 
S-au aprobat prin mail precizarile la Calendarul competitional pe 2021. 
S-a aprobat prin mail transferul fondurilor prevăzute la calendarul internațional către celelalte 
capitole, în limita a 20% din capitolul destinație, astfel: 

- 20% x 10.000 = 2.000 lei   la pregatire loturi 
- 20% x 24.000 = 4.800 lei   la materiale si echipament 
- 20% x 4.000   =   800 lei    la stagiul de pregatire juniori mici (dacă se poate tine) 
- 20% x 12.105  = 2.421 lei  la salarii pe lunile Oct. Nov. Dec. în loc de plata de      

 
2. Candidaturile pentru parteneriat la organizarea Campionatelor Nationale si a Cupei Romaniei in 2021: 

- Se discută despre candidatura Spria Baia Sprie la Cupa României Schi-O, competiție care în calendarul 
cadru a fost comasată cu CN Schi-O Medie Distanță și Lungă Distanță. Există și altă candidatură, a 
Clubului VSK Csiksereda, care cuprinde și Campionatele Naționale de MD și LD, conform calendarului 
cadru. Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate organizarea CN Schi-O MD+LD în parteneriat cu 
VSK Csiksereda în Harghita, pe zone noi.  

- Minoiu E. propune sa nu se tina CN Schi-O daca numarul zilnic de cazuri este mai mare decât 2467 
cazuri, număr zilnic înregistrat în 19 octombrie, când CN Semimaraton a fost anulat. Se supune la vot: 
7 impotrivă, 1 pentru. 

- CN Schi-O Sprint, Ștafetă și Ștafetă mixtă: există candidatură de parteneriat a Clubului Babarunca, în 
zona Săcele. Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate organizarea CN Schi-O Șt+Sp+ȘtM. Se 
pregătesc mai multe zone, în funcție de condițiile meteo. Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate. 

- C.N. Semimaraton: există candidatura pentru organizare cu clubul partener pentru ediția din 2020, pe 
aceeași zonă, în aceleași condiții. Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate. 

- Norme si Sprint Urban etapa 1: există propunere unică cu organizarea la Piatra Neamț, o dată cu cupa 
Ceahlăul, organizată de CS Altius Roman. Se supune la vot: se aprobă cu 7 voturi pentru, 1 abținere. 

- Cupa României Orientare în Alergare si Sprint-Urban: există propunere cu organizarea la Baia Sprie, cu 
organizarea de CS Spria Baia Sprie. Se supune la vot: se aprobă cu 7 voturi pentru, 1 abținere. 

- Campionatul Național pe Echipe si Sprint-Urban: există propunere de organizare la Baia Mare, în 
parteneriat cu CS Electrosistem. Se supune la vot: se aprobă cu 7 voturi pentru, 1 abținere. 

- Se solicită celor două cluburi găsirea unei soluții pentru micșorarea numărului de zile dintre cele două 
evenimente: Cupa României și Campionatul Național pe Echipe. 

- CN MTB L.D., Ștafetă si M.D.: există propunere unică cu organizarea la Roman,în parteneriat cu CS 
Altius Roman. Se supune la vot: se aprobă în unanimitate. 

- CN MTB U.L.D. si Sprint: există propunere unică cu organizarea la Săcele,în parteneriat cu CS 
Babarunca. Se supune la vot: se aprobă în unanimitate. 



 

- C.N. Orientare în Alergare: există candidatura pentru organizare cu clubul partener VSK Csiksereda, la 
Sfântu Gheorghe. Se supune la vot: se aprobă cu unanimitate organizarea în locația propusă. 

- Pentru C.N. Noapte si sprinturi aferente in octombrie, nu se poate anunța locația, urmează CD să 
aprobe la o sedință ulterioară. 

 
3. Stagiul de pregatire 2020 pentru Juniori III; 

Se vor contacta antrenorii/selecționerii de loturi, întrucât nu s-au transmis referate de necesitate sau 
programe de pregătire. 
 

4. Cursuri de Perfectionare Antrenori si Arbitri; 
Colegiul de Antrenori va pregăti un curs online de perfecționare a antrenorilor, în următoarele 3 săptămâni.  
Pana pe 14 decembrie se va publica un curs online de arbitri. Se vor sustine examene pentru gradarea noilor 
arbitri. 

5. Pregatire loturi nationale; 
Se vor contacta antrenorii/selecționerii de loturi, întrucât nu s-au transmis referate de necesitate sau 
programe de pregătire. 
 

6. Achizitie materiale; 
Se vor achiziționa două hărți în zona Sfântu Gheorghe și două în zona Victoria pentru orientare în 

alergare, în suprafețe de 1,2 - 1,5kmp. Se vor achiziționa două hărți în zona Săcele pentru orientare pe 
schiuri, în suprafață de 5kmp în total. Hărțile se vor achiționa cu 2499 lei inclusiv TVA/hartă. 

Restul sumelor din fondurile alocate de MTS se vor utiliza pentru achiziție de monitor/televizor de 
diagonală mare, pentru afișajul rezultatelor la sosire. 

Se aprobă în unanimitate. 
 

7. Diverse. 
Se va încerca formarea unei echipe de arbitri de rezervă, pentru situația în care unul din campionate 

necesită amânat. 
Se aprobă în unanimitate transferul sportivilor Deaconescu Constantin sr.  și Deaconescu Constantin jr. 

de la Chimia Victoria la Voința Craiova. 
 
Natalia Deconescu (ND) _____________________________ 
 
Dinu Gheorghe (DG)  _____________________________ 
 
Bogya Tamas (BT)  _____________________________ 
 
Suciu Simion (SS)  _____________________________ 
 
Minoiu Emilian (ME)  _____________________________ 
 
Sebestyen Istvan (SI)  _____________________________ 
 
Horatiu Grecu (HG)  _____________________________ 
 
Ionut Patras (IP)  _____________________________ 
 
 

 



 

 




