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Consiliul Director  

  

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019  

  

   Consiliul Director al FRO a convocat Adunarea Generala ordinara pentru a 

prezenta si analiza activitatea federatiei pe anul 2019.  

   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 obligatiile la 

toate obiectivele asumate prin contractul cu MTS pe 2019, privind finantaarea 

programului Promovarea Sportului de Performanta.  

  Din sumele alocate prin contractul cu MTS pe 2019 nu au fost cheltuiti 303 lei, 

suma provenind de la capitolul Calendar International.  

     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.  
     De-a lungul anului 2019 Consiliul Director s-a intrunit in 6 sedinte de lucru. 

Participarea la aceste sedinte a fost urmatoarea:  
Deconescu Natalia   6   
Minoiu Emilian            6  
Suciu Simion               6  
Dinu Gheorghe           5  
Patras Ionut                5  
Boghia Tamas            3  
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Sebestien Istvan       3  
Tamas Relu                2  
  Conform articolului 44.6 din statutul FRO, Relu Tamas si-a pierdut dreptul de a fi 

membru al Consiliului Director, prin nepaticiparea la cel putin 1/2 din numarul total de 

sedinte. Urmeaza ca Adunarea Generala din 18 Iulie 2020 sa completeze prin vot, locul 

liber in consiliu pentru perioada ramasa pana la terminarea mandatului de 4 ani.  

  In sedintele de lucru, asa cum reiese si din procesele verbale ale acestor sedinte, 

publicate pe site-ul FRO, Consiliul director a analizat si aprobat toate activitatile legate de 

functionarea federatiei, prin comisii si colegii, astfel:  

- Aprobarea loturilor nationale pentru participarea la competitii internationale;  

- Analiza comportamentului sportivilor si delegatilor la competitii 

internationale;  

- Analiza si aprobarea calendarului competitonal cadru pe 2020;  

- Stabilirea cuantumului din venituri propriii ale FRO, pentru salariile 

personalului angajat;  

- Stabilirea selectionerilor loturilor nationale;  

- Aprobarea criteriilor de selectie loturi nationale pentru 2020;  

- Aprobarea executiei bugetare trimestriale si anuale;  

- Realizarea acordurilor de parteneriat cu cluburile locale pentru organizarea 

Campionatelor Nationale. Cu un singur club nu am facut acord de parteneriat, 

Sanatatea Ploiesti si, cu o luna inainte de data stabilita sa se desfasoare 

Campionatele de Orientare in Alergare, domnul Olteanu s-a retras. Acest lucru a 

provocat o serie intreaga de greutati in organizarea pe fuga a competitiei, de la 

imposibilitatea asigurarii salvarii in zilele de concurs, la montarea unui post gresit la 

proba de stafeta, ducand la anularea etapei;  

- Achizitia de echipament sportiv de prezentare pentru participantii la 

Universiada de iarna din Rusia;  

- Achizitia de 80 de carduri SIAC;  

- Traducerea statutului FRO in limba Croata pentru inregistrarea juridica a 

SEEOA, FRO devenind astfel membru fondator al asociatiei, impreuna cu Serbia si 

Croatia;  



 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE  
Str.V.Conta Nr.16,  Tel: 021 317 49 99  Cod Fiscal: 4400824 Sector 2, 020954, 

 Fax: 021 317 49 99  Cont IBAN:  
 Bucureşti,   E-mail: frorientare@gmail.com   RO79RNCB0074029203640001  
 România  Web: www.fro.ro  B.C.R. Sector 3  

  Federația Română de Orientare – Str. Vasile Conta, nr. 16, et. 5, camera 525, sector 2, București  
E-mail: info@fro.ro; frorientare@gmail.com;  www.fro.ro  

  

- Stabilirea locatiei pentru SEEOC/SEEMOC 2021 la Victoria, dupa ce 

SEEOA a acordat FRO dreptul de organizare a acestor campionate;  

- Initierea actiunii de actualizare a regulamentelor FRO;  

- Aprobarea programelor de pregatire a loturilor natioanale in vederea 

intocmirii cererii de finantare pe 2020;  

- Defalcarea bugetului pe capitole si activitati pentru intocmirea contractului 

cu MTS; -  Obtinerea avizului MTS pentru organizarea la Baia Mare a JWOC 2022;   

- Inaintarea catrea MTS a cererii si documentelor necesare obtinerii avizului 

de organizare a SEEOC/SEEMOC la Victoria in 2021.  

  Comisia de Competitii, compusa din 11 membri, a avut o activitate slaba in 2019, 

in mare parte datorita problemelor de comunicare intre presedintele comisiei si membrii 

comisiei. Domnul Raduly Robert, cu intentii bune de altfel, dar foarte ocupat prin natura 

functiiior pe care le detine in afara orientarii, nu a reusit sa coordoneze si sa colaboreze 

suficient cu membrii comisiei, incercand sa faca singur toata munca, lucru care nu i-a 

reusit pe deplin. In Octombrie 2019 domnul Raduly si-a exprimat dorinta de a se retrage 

din functia de presedinte al Comisiei de Competitii-Harti.  Ca urmare Consiliul Director a 

decis sa reconstituie aceasta comisie care sa fie formata din nu mai mult de 5 membri, 

numiti pe criterii de capabilitate, disponibilittate si compatibilitate intre ei.   

  Comisia de Apel a fost completata in 2019 cu al treilea membru pentru a judeca 

apelul la contestatia facuta de Barkasz Daniel la Campionatul Natioanal de Stafeta de la 

Voila, Prahova. De asemenea in Comisia de apel s-a numit un membru supleant care la 

inlocuit pe Urdea Gheorghe, membru al Comisiei de Apel, pentru judecarea apelului 

inaintat de Urdea Gheorghe, la contestatia facuta de Raduly Robert la etapa de Sprint 

Urban. In ambele cazuri decizia a fost in favoarea apelantilor.  

Anul 2019 a fost marcat de cateva realizari remarcabile. In luna Martie FRO a 

participat cu 2 sportivi si un delegat la Universiada de iarna din Rusia, unde sportivii nostri, 

Blejdea Alexandru si Tantar Mihai s-au comportat foarte bine, tinand cont ca nu au facut 

nici un fel de pregatire speciala pentru o competitie mondiala de asemenea anvergura si 

ca au avut ca adversari nume sonore din elita mondiala la Orientare - Schi. Deplasarea 

s-a facut cu cheltuiala integrala a Federatiei Sportului Scolar si Universitar.   

Alte realizari:  

- Aprobarea de catre IOF a organizarii JWOC 2022 in Romania, la Baia Mare. 

Presedintele FRO, Deconescu Natalia s-a deplasat pe cheltuiala proprie in Norvegia 

pentru a sustine in fata Comisiei de Competitii Orientare in Alergare a IOF, cererea de 
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organizare a JWOC 2022 in Romania, avand la dispozitie o prezentare foarte bine 

intocmita de catre Sebestien Istvan. S-a obtinut deja avizul MTS pentru organizarea 

acestei competitii. S-a stabilit ca perioada de desfasurare 5-12 Iulie si deja s-a comunicat 

catre IOF ordinea etapelor.  

- Aprobarea din partea SEEOA a organizarii SEEOC/SEEMOC 2021 in Romania. 

S-au depus deja la MTS cererea si toate documentele cerute pentru aviz.  

- La sedinta SEEOA din Chisinau, presedintele FRO si presedintele de onoare al 

FRO, ne-am angajat sa redactam in limba Engleza, statutul asociatiei si sa-l completam 

cu propunerile facute de Dl Alexandrescu si aprobate cu un an in urma de membrii 

SEEOA. Acest lucru s-a realizat in 2019.   

- S-a infiintat subcomisia de Rogaining in cadrul Comisiei de Orientare in Alergare 

a FRO.  

- O mare realizare in 2019 a fost scoaterea finantarii hartilor de la capitolul competitii 

interne si introducerea lor la capitolul materiale si echipament. Acest lucru permite o mai 

mare flexibilitate in perioada de executare a hartilor, in speranta ca ele vor fi disponibile 

pentru trasare cu suficient timp inaintea competitiilor, pentru a nu se lucra presati de timp 

cum s-a intamplat de obicei inainte.  

- S-a aprobat premierea categoriilor de Masters la Campionatele Nationale cu 

implementare din 2020.  

- CS Metropolitan Bucuresti si CS Transilva Cluj, au reusit sa fixeze datele de 

organizare a concursurilor internationale Carpathien-O Trophy 2020 si Transilvania Open 

2020, devreme anul trecut, ceea ce a permis postarea invitatiiilor pe site-ul FRO si pe 

Eventor, ca si pe la competitiile internationale, prin brosuri. Astfel de actiuni ar trebui sa 

se intample cu cat mai multe cluburi care doresc participare internationala.  

- Procesele verbale ale tuturor sedintelor de Consiliu Director si al Adunarii 

Generale 2019 au fost postate pe site-ul federatiei, scotand la vedere activitatea 

consiliului.  

- Participarea la Cupa Tarilor Latine, in Portugalia, cu doi sportivi juniori insotiti de 

presedintele federatiei. Participarea loturilor noastre la Cupa Tarilor Latine a devenit tot 

mai rara, desi FRO este fondatoarea acestei competitii, din cauza ca se organizeaza 

alternativ, un an pe continentul Sud American si un an in Europa si FRO nu sustine 

financiar participarea sportivilor nostri. Se incearca schimbarea sistemului de organizare, 

in asa fel incat sa se stimuleze participarea a tot mai multor tari la aceasta competitie.   

- Marirea taxelor de participare la Campionatele Nationale. Acest lucru era necesar 

deoarece, nu numai ca veniturile proprii ale federatiei sunt din ce in ce mai mici pentru ca 

au crescut salariile si MTS ne cere sa limitam la 70% plata acestora de la buget, dar si 

din dorinta de a organiza mai bine competitiile si acest lucru presupune cheltuieli mai 

mari, in timp ce bugetul acordat de MTS s-a redus.  

- Separarea CN juniori de CN seniori.  
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- Numarul sportivilor legitimati, cu plata vizelor anuale la zi in anul 2019 a crescut 

de la 439 in 2018 la 518 in 2019  

- In 2019 FRO a intrat intr-un proiect Erasmus + Sport - Compas, impreuna cu 

Macedonia, Austria, Estonia si initiat de Federatia Bulgara de Orientare. S-au oferit sa fie 

membri ai echipei FRO care lucreaza la acest proiect Ionut Patras, Bogya Tamas, Bogya 

Yana si Natalia Deconescu. 

  

Din pacate in 2019 au avut loc si evenimente care au umbrit activitatea buna si 

frumoasa pe care s-au straduit sa o faca cei mai multi. Nu se poate trece cu vederea 

faptul ca un sportiv orientarist, Craciunescu Lucian, a adresat insulte si injurii de cea mai 

joasa speta, secretarului general al FRO, facandu-l pe acesta sa-si dea demisia. De 

asemenea, violenta verbala si fizica intre antrenori si antrenori si sportivi a ajuns la cote 

inadmisibile. Toata lumea se prevaleaza de statutul si regulamentele FRO si nimeni de 

codul de etica. Aceste manifestari trebuie sa inceteze si daca cei in cauza nu 

constientizeaza ca acest mod de comportament dauneaza grav orientarii in general, va 

trebui sa se ia masuri drastice, preferabil de prevenire, dar si chiar de pedeapsa.  

In 2019, s-au adaugat la sistemul competitional 6 etape de CN Sprint Urban, fara 

aprobarea in Adunarea Generala. Acest lucru, atunci cand unora nu le-a convenit cate 

ceva, a creat controverse, ajungandu-se in final la contestarea ultimei etape de CN Sprint 

Urban de la Victoria. Comisia de apel a dat insa castig de cauza organizatorului etapei si, 

initiala anulare a etapei de catre juriul de concurs s-a rectificat si s-a refacut clasamentul. 

La CN Stafeta de la Voila, etapa a fost anulata din cauza instalarii gresite a unui post de 

control Si de data aceasta, in loc de solutionare pasnica, prin dialog, a problemei, s-a 

creat un conflict urias.   

Adunarea Generala de anul trecut s-a amanat de doua ori, desfasurandu-se foarte 

tarziu la sfarsitul anului competitional. Acest lucru s-a datorat  intarzierii cu peste un an a 

emiterii avizului de la MTS pentru inregistrarea juridica a noii conduceri a FRO, ca urmare 

a contestatiei inaintate direct la MTS de catre Minoiu Veronica, in legatura cu Adunarea 

Generala de Alegeri din 2018.  

  

   La Adunarea Generala 2019, desi statutul precizeaza clar ca nu se aproba 

propuneri facute in timpul desfasurarii AG, s-a incalcat statutul FRO si s-a aprobat 

propunerea de obligativitate a organizarii CN pentru categoriile de seniori, pe harti noi.  

   Regretabil este si faptul ca atat calendarul competitional cadru si ca urmare si 

precizarile la acesta, au fost elaborate foarte tarziu catre sfarsitul anului si incomplet. Unul 

din motive a fost neimplicarea Comisiei de Competitii si necolaborarea cu Colegiului 

Arbitrilor si de asemenea, retinerea cluburilor posibilor parteneri locali de a se angaja la 

parteneriate in organizarea campionatelor nationale in urma  deciziei luate de AG 2019 

de a fi obligatoriu sa se desfasoare campionatele nationale pe harti noi. Realizarea de 
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harti noi implica eforturi financiare mari pe care putini isi permit sa le faca, la fel ca si 

federatia.  

   Calendarul competional 2020 aparand foarte tarziu, nici criteriile de selectie pentru 

loturile natioanale nu au putut fi elaborate in forma completa si la timp.  

     

    In concluzie, blocajul, chiar regresul in dezvoltare, in care ne aflam, poate fi 

depasit numai prin intelegerea de catre toata lumea ca orientarea nu este a unuia sau 

altuia dintre noi sa ne bucuram de practicarea ei, ci a noastra a tuturor si cu cat orientarea 

in general sta mai bine, cu atat fiecare in particular va beneficia mai mult si din toate 

punctele de vedere, de pe urma practicarii orientarii. Asta insamna ca orice strategii de 

dezvoltare a orientarii in Romania vom elabora, pe hartie, pana nu vom intelege ca fara 

o colaborare si munca in echipa, fixand obiective comune si muncind cu totii impreuna 

pentru realizarea acestora, nu vom iesi din stagnarea in care ne aflam. 

 Succes tuturor membrilor FRO.  

  

  

Deconescu Natalia  

Presedinte al Federatiei Romane de Orientare  

   


