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       Consiliul Director a convocat Adunarea Generala Ordinara pentru prezentarea 
si analiza activitatii federatiei, pe perioada dintre ultima Adunarea Generala de 
Alegeri si sfarsitul anului 2018. 
        Raportul de activitate al Consiliului Director cuprinde, in conformitate cu 
prevederile articolului 44 din Statutul FRO, activitatea comisiilor, colegiilor si 
personalului salariat ale federatiei de orientare. 
        Consiliul Director raporteaza Adunarii Generale ca Federatia Romana de 
Orientare si-a indeplinit obligatiile si aproape toate obiectivele asumate prin 
contractul cu MTS in anul 2018, privind finantarea programului “Promovarea 
Sportului de Performanta”. 
Sumele alocate prin contractul cu Ministerul Tineretului si Sportului care nu au fost 
cheltuie integral au fost: 
- Salarii – 4856 lei 
- Control antidoping – 55 lei 
- Cursuri perfectionare antrenori – 1468 lei 
- Total sume restituite la MTS  in 2018 – 6380 lei. 

       Angajatii federatiei au intocmit si transmis la termenele prevazute in contract 
toate situatiile catre MTS, astfel: 
- Contul de executie privind modul de utilizare a sumelor repartizate trimestrial; 
- Situatiile realizarii indicatorilor si obiectivelor de performanta conform 

anexelor 7 si 8 prevazute in contract; 
- Datele necesare realizarii Anuarului Sportiv; 
- Programul lunar de activitate al federatiei; 
- Necesarul de fonduri lunar conform anexei 9 la contract. 

        Angajarea Secretarului General la 1 Sept 2018 a dus la o imbunatatire a 
activtatii personalului angajat si a Consiliului Director prin furnizarea de informatii 
utile in privinta respectarii legii si regulamentelor impuse de MTS.  
          
       Consiliul Director nou ales in 2018 si-a inceput activitatea cu formarea 
comisiilor si colegiilor FRO, dupa cum urmeaza: 
- Comisia de orientare in alergare si orientare – trail 
- Comisia de orientare-schi  
- Comisia de orientare mountain bike 
- Colegiul antrenorilor  
- Subcomisia tehnica 
- Comisia de competitii si harti 
- Subcomisia harti 
- Colegiul de arbitrii  
- Comisia de disciplina  
- Comisia de apel 



- Comisia de promovare dezvoltare si mass media 
- Comisia medicala  
- Comisia sportivilor de elita 
Componenta acestor comisii si colegii este publicata pe site-ul FRO 

 
       Noul Consiliu Director s-a intalnit in 4 sedinte de lucru in anul 2018. In aceste 
sedinte s-au analizat si aprobat urmatoarele: 
- Alcatuirea comisiilor si colegiilor FRO 
- Scoaterea la concurs a postului de secretar general al FRO; 
- Angajarea Domnului Garba Puia pe postul de Secretar General al FRO; 
- Executiile bugetare trimestriale; 
- Componenta loturilor de sportivi pentru participarea la competitiile 

internationale; 
- Cererea de finantare cu toate anexele ei, pentru anul 2019; 
- Implementarea acordurilor de parteneriat cu cluburile locale in vederea 

organizarii campionatelor nationale; 
- Structura calendarului competitional pe anul 2019; 
- Precizarile la sistemul competitional 2019; 
- Achizitii de echipament spotiv; 
- Candidaturile pentru SEEOC 2021 si JWOC 2022; 
-  Analiza transferurilor sportivilor in 2018. 
 

         Presedintele federatiei a avut o comunicare constanta cu personalul angajat, 
ceea ce a permis sa se raspunda solicitarilor din partea MTS, IOF sau a membrilor 
federatiei in termenele cerute. 
         Presedintele FRO Deconescu Natalia, vicepresedintele FRO Patras Ionut si 
presedintele de onoare al FRO Alexandrescu Constanitn, au participat in 2018 la 
sedinta anuala a SEEOA unde au prezentat si sustinut completarile si modificarile 
propuse de Dl. Alexandrescu, la statutul SEEOA. Propunerile facute au fost foarte 
bine primite si aprobate, din pacate nimeni nu s-a angajat sa puna impreuna 
statutul modificat. Presedintele FRO, Presedintele Federatiei de orientare din 
Republica Moldova si Dl. Alexandrescu s-au angajat anul acesta sa elaboreze 
statutul SEEOA cu toate modificarile propuse pentru a putea fi supus aprobarii 
Adunarii Generale din 2020.  

 Presedintele FRO a participat, pe cheltuiala proprie, in 2018 la Congresul IOF. 
         Atat la Sedinta/Adunarea anuala Generala a SEEOA cat si la Congresul IOF, 
datorita usurintei de comunicare in limba engleza, presedintele federatiei a facut 
cunoscute intentiile pentru viitor ale FRO si stradaniile de a ne integra mai 
productiv in activitatea internationala de orientare. Aceste intentii au fost 
materializate prin aplicatiile de a organiza in Romania SEEOC 2021, in parteneriat 
cu SC Chimia Victoria si JWOC 2022, in parteneriat cu SC Electro Sistem Baia Mare 
si in 2019, prin acordarea organizarii acestor campionate.   

 
         Puncte marcante din activitatea noului Consiliu Director, a comisiilor si 
colegiilor FRO in anul 2018 
 

- Organizarea  in parteneriat cu SC Unirea Alba Iulia a Campionatelor Nationale 
de orientare in alergare – LD, MD, Etapa de CN Sprint Parc-Oras si Stafeta; 

- Organizarea in parteneriat cu SC Universitatea Craiova a Campionatelor de 
Noapte, Sprint - Stafeta Mixta si Etapa CN Sprint – Park Oras; 



- Desfasurarea unui curs de perfectionare arbitrii, la Alba Iulia; 
- Desfasurarea unui curs de perfectionare antrenori, la Poiana Brasov; 
- Desfasurarea unei perioade de 5 zile de pregatire pentru juniori III la Poiana 

Brasov. Ca urmare a acestei perioade de pregatire s-a observat o crestere 
semnificativa a numarului de participanti la campionatele nationale din vara 
anului 2018 la categoriile de juniori mici; 

- Desfasurarea unui curs instructiv-educativ pentru prevenirea si combaterea 
folosirii substantelor interzise in activitatea sportiva, tinut de un lector de la 
ANAD;  

- Intocmirea si trimiterea aplicatiei pentru JWOC 2022;  
- Inceperea demersurilor pentru participarea la Univeriada de iarna din Martie 

2019, actiune finalizata prin participarea a doi spotivi, Blejdea Alexandru si 
Tantar Mihai insotiti de presedintele FRO, Deconescu Natalia, cu finantare 
integrala de la Fedratia Nationala Sportului Scolar si Universitar; 

- Implementarea Acordurilor de Parteneriat pentru organizarea Campionatelor 
Nationale in parteneriat cu menbrii FRO locali, accorduri care s-au folosit la 
toate Campionatele Nationale care au urmat; 

- Elaborarea calendarului competitional cadru pentru 2019; 
- Demersuri la MTS pentru scoaterea hartilor de la capitolul competitii si 

introducerea lor la capitolul materiale, aprobandu-se de MTS incepand cu 
2019. Acest lucru permite realizarea si finantarea hartilor oricand in timpul 
anului calendaristic, deci posibil cu mult timp inainte de desfasurarea 
campionatului pentru care au fost dedicate. Din pacate nu s-a prea intamplat 
asa, dar vom face eforturi ca pe viitor sa se realizeze acest obiectiv atat de 
important. 

- Participarea la sedinta anuala a SEEOA 2018 si la Congresul IOF 2018.  
 
      “Obiectivul 600” (600 sportivi legitimati) nu s-a indeplinit in 2018. Numarul 
sportivilor legitimati si cu viza anuala platita a fost de 439 din care 314 la categorii  
de pana MF21 inclusiv. Numarul membrilor federatiei cu taxa anuala platita a fost 
de 48. In 2018 au fost 3 cluburi afiliate, 3 cluburi excluse si 3 cluburi suspendate.  
       Pentru cresterea numarului de orientaristi activi in Romania, ar trebui sa 
adoptam strategia de dezvoltare a orientarii elaborata de IOF. Si sa incepem prin a 
face orientarea atractiva. Atractiva pentru sportivi, spectatori, organizatori de 
competitii, foruri superioare, sponsori si nu in ultimul rand mass-media. Iar pentru 
aceasta cred ca a venit momentul sa incercam o conciliere generala in comunitatea 
de orientaristi din toata tara. Sa gasim un mod de rezolvare pasnica a conflictelor si 
diferentelor de pareri. S-a ajuns la o situatie extrema, cand violenta verbala si chiar 
fizica au luat proportii nemaiintalnite si acest lucru distruge dorinta si placerea de a 
practica acest sport. Din pacate cei afectati nu sunt cei putini implicati in aceste 
fapte ci marea majoritate a celorlalti, nevoiti sa practice orientarea intr-un mediu 
ostil, vicios si chiar toxic din punct de vedere psihologic.  
        
      Este de semnalat ca numarul participatilor din alte tari la concursurile din 
Romania este scazut chiar si cand este vorba de etape WRE sau concursuri 
declarate internationale. Unul din motive este ca aceste competitii nu sunt  
anuntate din timp nici pe site-ul FRO nici pe Eventor si nici promovate din timp prin 
invitatii, brosuri, fluturasi, la concursurile internationale asa cum fac alti 
organizatori din alte tari. “Din timp” insemnand cel putin cu un an inainte. Acest 
lucru se datoreaza faptului ca nu se intocmeste, transmite si publica in timp util 



calendarul competitional. Comisia de competitii in colaborare cu Colegiul Director 
trebuie sa-si propuna si sa se straduiasca sa indeplineasca si acest obiectiv. 
 
                                                                        Intocmit, 
                                                                        Presedinte al Fedratiei Romane de Orientare 
 
       
 
 
 

 
 


