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Consiliul Director

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021

Consiliul Director al FRO a convocat Adunarea Generala ordinara pentru a prezenta
si analiza activitatea federatiei pe anul 2021.
Raportul de activitate al Consiliului Director cuprinde, conform articolului 44 din Statutul
FRO, rapoartele comisiilor, colegiilor si personalului salariat al Federatiei de Orientare.
Consiliul Director raporteaza Adunarii Generale ca FRO si-a indeplinit toate obligatiile
la toate obiectivele asumate prin contractul cu MS pe 2021, privind finantarea programului
Promovarea Sportului de Performanta. La sfarsitul anului 2021 nu au ramas sume alocate
prin contractual cu MS, necheltuite.
Si in 2021, ca in fiecare an, angajatii federatiei au intocmit si transmis toate situatiile si
documentele la termenele prevazute, astfel:
Declaratii lunare, catre sectia financiara;
Situatia financiara, catre Monitorul Oficial si Ministerul Justitiei; - Declaratia 205 pentru
arbitrii care au primit barem de arbitraj.
Declaratia lunara a impozitului pe venit;
Contul de executie privind modul de utilizare a sumelor repartizate trimestrial;
Situatiile realizarii indicatorilor si obiectivelor de performanta, conform anexelor 7 si 8
din contract;
Datele necesare realizarii Anuarului Sportului;
Programul lunar de activitate al federatiei;
Necesarul lunar de fonduri conform anexei 9 din contract.
Intocmirea bilantului si rezultatul exercitiulu financiar la data de 31.12.2021
De-a lungul anului 2021 si de la inceputul anului 2022 pana la data
raport, Consiliul Director s-a intrunit in 9 sedinte de lucru, 5 in 2021 si
desfasurate online. Participarea la aceste sedinte a fost urmatoarea:
Deconescu Natalia 9
Patras Ionut
Minoiu Emilian
8
Boghia Tamas
Suciu Simion
9
Sebestien Istvan
Dinu Gheorghe
8
Grecu Horatiu
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intocmirii acestui
4 in 2022, toate
9
5
9
8
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Minutele tuturor sedintelor de Consiliu Director si Adunarii Generale 2021 au fost
postate pe site-ul federatiei.
In sedintele de lucru, asa cum reiese si din procesele verbale ale acestora, publicate
pe site-ul FRO, Consiliul Director a analizat si aprobat activitatile legate de functionarea
federatiei, prin comisii si colegii, astfel:
- Aprobarea loturilor nationale propuse de selectioneri pentru participarea la competitii
internationale si a sportivilor propusi pentru a participa la aceste competitii. Ca in fiecare
an, cele mai controvesrsate dezbateri la acest capitol au fost pentru stabilirea de noi
criterii de selectie pentru loturile nationale in vederea participarii la competitiile
internationale.
- Modificarea regulamentului de desfășurare a activităților sportive de Orientare în
alergare. Vechiul regulament data din 2003.
- Modificarea statutului FRO si prezentarea lui spre aprobare la AG 2021.
- Reformularea unor articole din propunerile de modificare a statutului conform
indicatiilor Consilierului MS, pentru ca Ministerul Sportului nu a validat noul Statul
aprobat de AG 2021.
- Analiza si aprobarea calendarului competitonal cadru pe 2022 si a precizarilor la
calendar, elaborate in colaborare cu Comisia de Competitii si Colegiul Antrenorilor;
- Externalizarea serviciului de contabilitate prin contractarea firmei C&P Consulting and
Accounting SRL in urma iesirii la pensie a doamnei contabil Doina Burluc;
- Analiza si aprobarea executiei bugetare trimestriale si anuale;
- Realizarea acordurilor de parteneriat cu cluburile locale pentru organizarea
Campionatelor Nationale si SEEOC/SEEMOC.
- Aprobarea programelor de pregatire a loturilor natioanale in vederea intocmirii cererii
de finantare pe 2022;
- Defalcarea bugetului pe capitole si activitati pentru intocmirea contractului cu MS;
In 2019 s-a initiat actiunea de actualizare a statutului si regulamentelor FRO. Toti
membrii FRO au fost invitati in repetate randuri sa vina cu propuneri in acest sens insa pana
anul trecut nu s-a primit niciun raspuns. Astfel, Consiliul Director a luat initiativa sa modifice
statutul si sa-l prezinte spre aprobare Adunarii Generale. Statutul FRO a fost aprobat in AG
2021, dar nu a fost avizat de MS, astfel ca anul acesta supunem din nou AG spre aprobare
noul Statut al FRO, corectat cu sugestiile si cerintele MS.
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In 2021 si 2022, IOF a organizat online, doua sedinte special dedicate organizatorilor de
JWOC. La aceste sedinte, din partea FRO, a participat presedintele federatiei, Natalia
Deconescu, directorul tehnic al JWOC 2023, Sebestyen Istvan si presedintele C. S. Electro
Sistem Baia Mare, partenerul FRO la organizarea JWOC 2023. Fiecare participant la aceste
sedinte a prezentat, fie un raport al JWOC care a avut deja loc, fie un raport al stadiului
pregatirilor pentru organizarea JWOC – urilor viitoare. Si din partea FRO am facut o astfel de
prezentare, sustinuta si de IOF advisors care au fost in primul control la Baia Mare anul trecut,
urmand sa revina anul acesta pentru al doilea control.
Prsedintele FRO a participat la sedintele IOF la care a fost invitat si a raspuns cu
promptitudine la solicitarile IOF.
Campionatele Nationale de Orientare Schi au fost organizate cu eforturi considerabile
si in 2021. Pregatirea acestor campionate, de ani buni s-a facut in doar cateva zile, datorita
incertitudinii existentei zapezii. Totul ingreunat de echipamentul de batere a urmelor, un buran
foarte vechi si uzat, defectandu-se de nenumarate ori, arbitrii care l-au folosit punandu-si chiar
viata in pericol. Anul trecut s-a mai achizitionat un snowmobil, tot foarte vechi si de
neincredere. Vicepresedintele cu orientarea de iarna, Suciu Simion, a facut tot ce i-a stat in
putinta ca sa asigure organizarea campionatelor de iarna la un nivel acceptabil, tinand cont
de conditiile de clima schimbatoare si dotarea precara a federatiei.
Dupa multi ani, in 2021 s-a organizat un cantonament centralizat al loturilor de juniori,
pentru 10 zile, la Piatra Arsa, sub conducerea domnilor Arpad Tokes si Istvan Sebestyen.
Anul trecut, 5 sportivi din categoria elita au participat la campionatele mondiale de
seniori, cu sprijinul CS Unirea Alba Iulia.
Nu este neaparat meritul federatiei, dar se cuvine sa amintim ca doi orientaristi romani
au obtinut medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Masters din 2021, Tamas Bogya la
Lungă Distanță si Jocurile Mondiale Militare, Ionut Zinca (e din 2019 parca).
Trebuie remarcat faptul ca membrii FRO cu sportivi in loturile nationale, au inteles ca
din bugetul mic al federatiei nu s-au putut sutine financiar in intregime, pregatirea si
participarea la competitiile internationale majore si, in masura posibilitatilor, au facut eforturi
financiare proprii prntru aceste activitati.
In 2021 s-a organizat pentru prima data Gala Campionilor, prin premierea campionilor
din 2020, la probele de orientare in alergare si orientare – schi, actiune apreciata foarte mult
de sportivii nostril. La initiativa vicepresedintelui FRO, Ionut Patras, s-a pornit o actiune de
atragerea de fonduri, din sponsorizari si donatii, pentru premierea in bani a campionilor. Ionut
Patras si Natalia Deconescu au reusit sa atraga astfel 11.000 lei, pentru premierea
campionilor din 2021.
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La probele individuale de la SEEOC 2021 in Croatia, Natalia Deconescu si Ionut
Patras, au premiat medaliile la toate probele individuale cu bani, obținuți pentru munca
prestată în cadrul programului Erasmus+.
Prin acordurile de parteneriat cu partenerii locali, cluburi si Primarii sau Consilii Judetene,
intocmite cu pricepere si raspundere de catre vicepresedintele FRO Ionut Patras, cat si prin
buna administrare a veniturilor, la sfarsitul anului 2021, situatia financiare a federatiei, la
venituri proprii a fost cea mai buna din istoria federatiei. La aceasta si-au adus o contributie
substantiala si veniturile atrase de la UE prin parteneriatul FRO cu alte 4 organizatii din
Europa, in cadrul proiectului Erasmus + Sport COMPASS, pentru care Federația Bulgară de
Orientare încă mai trebuie să incaseze de la CE o tranșă de plată pentru FRO.
La acest proiect au lucrat timp de doi ani Natalia Deconescu, coordonator al echipei
FRO, Ionut Patras si Maiorescu Irina, cercetatori si Bogya Tamas, technician. De asemena,
cluburile: Electro Sistem Baia Mare, Transilva Cj, PC Tg Jiu, Palatul National al Copiilor,
Clubul Atletic Roman si CS Ady Endre Oradea, au raspuns solicitarii de a voluntaria pentru
actiunile de implementare a aplicatiei COMPASS orienteering, creata in cadrul proiectului.

Situatia sportivilor si cluburilor cu viza anuala platita in 2021:
Numarul sportivilor legitimati, cu plata vizelor anuale la zi in anul 2021 a fost de 386 fata de
451 in 2020.
Numarul cluburilor afiliate a fost de 48.
Ramane in continuare ca obiectiv prioritar al federatiei, dar mai ales al membrilor FRO,
prin antrenorii lor, atragerea persoanelor de toate varstele, dar mai ales a copiilor, la
practicarea oricarei forme de orientare. Avem ca exemplu CS Babarunca Sacele, care prin
promovare intensa, actiuni atractive, interesante, recreative, distractive si educative, si
numeroase concursuri de orientare, a reusit sa formeze cel mai mare grup de orientaristi din
aceeasi localitate din tara, orientaristi care participa in numar mare si la campionatele
nationale de toate felurile.
IOF are ca misiune, la nivel global, dezvoltarea orientarii atat pe plan competitiv cat si
recreational. Aceasta ar trebui sa fie si misiunea noastra prioritara la nivel national.
In sfarsit, dupa 9 ani, Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Competitiilor de
Orientare in Alergare a fost actualizat si aprobat in Consiliul Director, intrand in vigoare la 1
Mai, 2022. La actualizarea regulamentului, o contributie importanta si-a adus-o
vicepresedintele FRO pentru orientare in alergare, Ionut Patras.
In 2021 a fost elaborata o noua Strategia Generală de Organizare şi Dezvoltare a
Activităţii de Orientare pentru ca, cea veche expirând. A fost prezentata Adunarii Generale de
anul trecut, insa, cum Ministerul Sportului este in curs de elaborare a unei strategii noi de
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dezvoltare a sportului in Romania si pentru ca anul acesta sunt alegeri, la sugestia domnului
Minoiu, s-a gasit oportun sa asteptam pana la alegeri cand noul Consiliu Director va veni cu
propria strategie care sa fie adaptata si viitoarei strategii a Ministerului Sportului.
La sfarsit de mandat, putem enumera cateva din reusitele Consiliului Director in
perioada 2018-2022, astfel:
Modificarea/imbunatatirea Statutului FRO;
Actualizarea Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Competitiilor de Orientare
in Alergare;
Implementarea Acordurilor de Parteneriat pentru organizrea Campionatelor Nationale
si competitiilor internationale sub egida FRO;
Atragerea de fonduri europene prin proiectul Erasmus + Sport COMPASS;
Introducerea Campionatului de Sprint Urban in calendarul competitional;
Introducerea categoriilor de masters la Campionatele Nationale;
Participarea la Universiada de iarna;
Gala Campionilor;
Desigur ca as putea enumera si esecurile Consiliului Director si ale fiecarui membru al
sau in parte, nu numai reusitele, dar ma voi opri doar la unul, si acesta, in ceea ce ma priveste
personal, ca presedinte al FRO, pentru ca mi-am ales ca obiectiv principal, o conciliere
generala, atat in randul membrilor Consiliului Director cat si la nivelul intregii comunitati de
orientaristi din Romania, considerand ca daca acest obiectiv va fi indeplinit, toate lucrurile
bune vor veni de la sine. Nu am reusit pe deplin. Nu stiu daca ar fi posibil, dar eu tare mi-am
doritt sa pot face asta.
Sper ca in cei patru ani de voluntariat la conducerea Federatiei Romane de orientare,
fiecare membru al Consiliului Director sa fi inteles pe deplin ca succesul unei echipe depinde
in primul rand de atitudinea si comportamentul fiecarui membru in relatia cu coechipierii sai,
ca lucrul in echipa presupune respect reciproc, ajutor reciproc, o atitudine prietenoasa, buna
intentie si buna credinta a fiecaruia.

Va doresc tuturor succes in 2022.
Deconescu Natalia
Presedinte al Federatiei Romane de Orientare
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