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Minuta sedinta Consiliului Director din data de 16.12.2021 
- Sedinta online - 

 
Membri prezenti: Natalia Deconescu (ND), Suciu Simion (SS), Minoiu Emilian (ME), Sebestyen 

Istvan (SI), Ionut Patras (IP), Horatiu Grecu (HG), Dinu Gheorghe (DG). 
Membri lipsa: Bogya Tamas (BT) 

      Invitat: Camelia Pricarnic. 
Ordinea de zi: 

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

2. Executia bugetara pe primele 3 trimestre 2021; 
3. Criterii de selectie loturi nationale pentru 2022; 
4. Calendarul competitional 2022; 
5. Stadiul pregatirii pentru SEEOC/SEEMOC 2022;  
6. Transferari si duble legitimari; 
7. Revista de orientare; 
8. Diverse. 
La prezenta sedinta sunt prezenti 7 membri, conform statutului sedinta este declarata 

statutara. 
 
1. De la ultoma sedinta a cd a fost votata modificarea locului de desfasurare a 

campionatului de la Dudu Floresti la Pitesti. 
4. Campionatele de iarna nu sunt trecute in calendar. SS- le-am in calendar l ainceputul 
lui martie, am considerat ca este o perioada buna si din perspectiva COVID si a meteo ca 
acestea sa se desfasoare intr-o singura perioada si am hotarat sa [ublicam doar data, fara 
locatie deoarece nu putem avea garantia ca in locatia aleasa va fi zapada. ND intreaba 
daca proba de MD si LD O Schi vor fi insumate pentru Cupra Romaniei O schi. ME propune 
ca pentru campionatele de schi sa fie nominalizate 2 sau trei zone care sa fie sub 
embargou. SI propune ca aceste campionate sa fie aduse in februarie. ND in calendar CN 
de schi raman pentru WE din 24.02.2022. ND sarbatorirea a 75 ani de Orientare se va 
desfasura la Cupa Romaniei de la Comarnic. Adunare Generala pentru competitia de la 
Comarnic. ME propune ca aceasta discutie sa aiba loc in luna ianuatie 2022.  
Calendarul competitional pentru anul 2022 este aprobat cu in unanimitate cu mentiunea 
ca dl. Dinu se abtine cu referire la data de desfasurare a CN O schi. 

3. Discutia despre criteriile de selectie pentru loturile nationale de vara se amana pentru o 
sedinta viitoare, in luna ianuarie.  
SS propune ca FRO sa plateasca taxele penrtu toti sportivii, iar pentru cei mai buni sportivi 
M F sa fie platite toate cheltuielile (cazare, masa). ME mentioneaza ca nu are sustinerea 
clubului pentru pregatire si pentru participare la competitii datorita modificarilor din 
calendar. 
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ND propune sa se plateasca taxele de participare pentru toti sportivii, iar pentru cei mai 
buni sportivi de la M si F sa se plateasca cazarea si masa. IP este de acord cu aceasta 
varianta. SS este de acord, SI este de acord, DG este acord cu aceasta varianta, HG este 
de acord cu aceasta varianta. ME le aduce la cunostinta celorlalti membri ai CD ca va face 
o adresa catre Ministrul Sportului prin care va atrage atentia ca se incalca legea sportului. 
IP propune ca Andra Anghel sa fie calificata din oficiu si daca este invinsa la Europene, la 
doua probe din trei, sa ii ie fie decontate cheltuielile si celeilalte sportive (din fonduri 
proprii) care va reprezenta Romania. SS propune ca pentru baieti selectia pentru plata 
cazarii si a mesei sa fie facuta in timpul participarii la Europene. In urma discutiilor domnii 
SS, HG, IP, DN, ME si ND sunt de acord cu aceasta. Aceasta propunere este adoptata cu 6 
voturi pentru si o abtinere. 
Se supune la vot lotul care va efectua deplasarea la Campionatele Europene de Orientare 
Schi: Deac Anca, Andra Anghel, Biro Alexandru, Suciu Simion, Tintar Mihai si Szep Zoltan, 
rezerva pentru fete va fi Roman Alexandra. Lotul este aprobat in unanimitate. 
ND ii roaga pe membrii Consiliului Director sa ii trimita ideile despre strategia de 
dezvoltare, prezentate la Adunarea Generala, pentru a fi centralizate. 
5. IP – harta facuta este aproape gata, harta sprint nu este inca inceputa si avem emotii 

cu primaria , la harta de stafeta – este inceputa de Foldy, i-a fost decontat transport, 
el se va ocupa si de trasare. Pentru harta contractata cu Dionisie Rosca sunt probleme, 
acesta nu a avansat cu lucrarile conform intelegerilor anterioare. In acest moment 
avem o oferta pentru o scanare LIDAR a zonei pentru Lunga Distanta. IP din punctul 
meu de vedere cu Didi nu mai putem lucra pentru ca intarzie.  

Partea administrativa – la Sambata este o perioada foarte aglomerata din punctul de 
vedere al cazarii. Am vorbit cu staretul de la manastire si ne-a pus la dispozitie 82 locuri, 
am vorbit si cu celelalte unitati de cazare din zona, care totalizeaza aproximativ 175 locuri, 
la care se adauga si caminul de la liceu. Federatia va propune in buletin aproximativ 200 
locuri. Toate locatiile vor organiza bufet suedez pentru masa. Pentru doua zile vom avea 
catering. 
Partea de mediatizare – s-a un site SEEOC2022.ro, am vorbit cu Gabi Sabou si am schimbat 
site-ul, este seeoc2022.eu, l-am schimbat si pe eventor. 
Am vorbit cu cei de la Babarunca sa ne ajute cu o optiune de finantare de la CJ Brasov. 
Colegiul Director solicita contract de Consiliul Director pentru a putea semna contracte 
referitoare la SEEOC. 
6. Se supune la vot lista transferurilor si a cererilor de dubla legitimare. Se aproba in 

unanimitate. 
7. IP – orientaristii din Brasov s-au apucat sa puna pe picioare o revista, suma pentru 

editarea primului numar al revistei este de 10.000 lei, pana acum s-au adunat 4.000 
lei, exista promisiuni pentru inca 2.000 lei, FRO ar trebui sa finanteze cu 4.000 lei. 

8. Diverse 
Se aproba in unanimitate prelungirea contractului de curatenie cu firma existenta cu 
majorarea tarifului lunar. 
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SS – am gasit o varianta snowmobil cu 5000 lei, fabricat in anii ’90, se gasesc piese 
pentru el. 
Se aproba in unanimitate achizitia snowmobilului. 
Gala campionilor se va desfasura la Comarnic, la Cupa Romaniei. 
IP – materialele federatiei ar trebui aduse in zona centrala a tarii, la Brasov. IP propune 
ca echipamentele federatiei sa nu mai fie imprumutate decat contra cost pentru 
competitiile care nu sunt Campionate Nationale. 
Se aproba centralizarea  materialelor la Brasov si imprumutarea acestora, membrilor 
federatiei, doar cu depozit (pentru imprumut se depune un depozit care este returnat 
integral la inapoierea materialelor intregi). Inchirierea echipamentelor pentru 
concursurile care nu se afla in Calendarul Competitional FRO se face doar contra cost. 
Colegiul Director va decide cuantumul chiriei in functie de situatie. 

2. Se aproba executia bugetara pentru trimestrul III cu 6 voturi pentru si o abtinere. 
 
Natalia Deconescu (ND) _____________________________ 
Dinu Gheorghe (DG)  _____________________________ 
Suciu Simion (SS)  _____________________________ 
Minoiu Emilian (ME)  _____________________________ 
Sebestyen Istvan (SI)  _____________________________ 
Horatiu Grecu (HG)  _____________________________ 
Ionut Patras (IP)  _____________________________ 

 


