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Consiliul Director

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

Consiliul Director al FRO a convocat Adunarea Generala ordinara pentru a prezenta si
analiza activitatea federatiei pe anul 2020.
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 nu si-a putut indeplinit obligatiile
la toate obiectivele asumate prin contractul cu MTS pe 2020, privind finantarea programului
Promovarea Sportului de Performanta. Acest lucru s-a intamplat din cauza situatiei create de
pandemia cu Covid 19 care a dus la anularea competitiilor internationale majore si amanarea
si chiar anularea Campionatului National de Semimaraton si a trei etape de Sprint Urban.
Contractul cu MTS pe anul 2020 a inclus finanțarea FRO cu suma de 178400 lei. Din
aceștia, suma de 44400 lei a fost alocată pentru activități ce nu s-au putut susține, și anume
capitolele Competitii Internationale, Control antidoping si Stagiul de pregatire juniori mici.
Astfel, 19531 lei au fost returnati la MTS, restul sumei, pana la 44400lei, s-a redistribuit la
materiale si echipament sportiv si pregatire loturi nationale. Din banii realocati s-au achizitionat
6 harti, din care 4 necesare organizarii campionatelor nationale in 2021 si încă două, partial
cartate, pentru SEEOC 2022. Dupa cum se stie, hartile încă din 2019, se pot finanța la capitolul
materiale si echipament sportiv.
Mentionez faptul ca redistribuirea bugetului ramas necheltuit la sfarsitul anului se face,
conform regulilor MTS și contractului, in cuantum de 20% din suma existenta in acel moment
la capitolul la care se transfera. Daca nu este posibila redistribuirea, banii ramasi necheltuiti
se returneaza la MTS.
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;
Declaratiile 112, lunara, si 205, anuala, pentru 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
contractul cu MTS;
Datele necesare realizarii Anuarului Sportului;
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Programul lunar de activitate al federatiei;
Necesarul lunar de fonduri conform anexei 9 din contract.
De-a lungul anului 2020 Consiliul Director s-a intrunit in 7 sedinte de lucru, dintre care 6
desfasurate online. Participarea la aceste sedinte a fost urmatoarea:
Deconescu Natalia 7
Minoiu Emilian 5
Suciu Simion 7
Dinu Gheorghe 4
Patras Ionut 7
Boghia Tamas 6
Sebestien Istvan 7
Grecu Horatiu 4
Mentionez ca Grecu Horatiu a participat la toate intrunirile CD de la alegerea sa ca
membru in Consiliul Director, la Adunarea Generala din 24.11.2020.
Procesele verbale ale tuturor sedintelor de Consiliu Director si Adunarii Generale 2020
au fost postate pe site-ul federatiei.
In sedintele de lucru, asa cum reiese si din procesele verbale ale acestora, 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. Cea mai intensa activitate la acest capitol in 2020 a fost pentru stabilirea
de noi criterii de selectie si noi termene in functie de amanarea competitiilor intenationale.
Din pacate, toate campionatele mondiale, europene si Sud Est Europene, au fost anulate
in 2020 din cauza pandemiei cu Covid 19;
- Elaborarea unui regulament de desfășurare a activităților sportive de Orientare în
conditiile specifice datorate de pandemia cu COVID 19;
- Analiza si aprobarea calendarului competitonal cadru pe 2021 si a precizarilor la
calendar, elaborate in colaborare cu Comisia de Competitii si Colegiul Antrenorilor;
- Stabilirea selectionerilor loturilor nationale si echipele tehnice;
- Analiza si aprobarea executiei bugetare trimestriale si anuale;
- Realizarea acordurilor de parteneriat cu cluburile locale pentru organizarea
Campionatelor Nationale.
- Aprobarea programelor de pregatire a loturilor natioanale in vederea intocmirii cererii
de finantare pe 2021;
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- Defalcarea bugetului pe capitole si activitati pentru intocmirea contractului cu MTS;
- Obtinerea de la partenerii locali a avizelor actualizate de la Primariile si Ocoalele Silvice
din zonele de desfasurare a JWOC 2023 si SEEOC 2022, proces reluat datorită amanarii
cu un an a acestor competitii. Transmiterea acestor avize la MTS;
In 2020, Campionatul National de Semimaraton și 3 etape de Sprint Urban au fost anulate
din cauza evenimentelor cauzate de pandemie. Premierea pentru Campionatul de Sprint
Urban 2020 se va face in 2021 luandu-se in considerare doar cele trei etape desfasurate in
2020.
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;
Comisia de Competitii, care in 2019 era compusa din 11 membri, a fost redusa la 5 membri,
insa cu greu s-au oferit 3 persoane sa faca parte din aceasta comisie iar unul s-a retras pe
parcurs.
De la izbucnirea pandemiei in 2020, IOF a organizat online, atat Adunarea Generala cat si
sedintele comisiilor, Adunare si sedinte la care presedintele FRO a participat. De asemenea
presedintele FRO, Deconescu Natalia a raspuns prompt la toate solicitarile IOF sau SEEOA.
In 2020, s-a implementat premierea categoriilor de Masters la Campionatele Nationale.
Acest lucru a dus la cresterea numarului de participanti la categoriile de peste 35 de ani si cu
placere observam la premiere podiumuri complete la tot mai multe categorii de masters.
Efectul maririi taxelor de participare la Campionatele Nationale si buna administrare a
veniturilor, s-a simtit in anul 2020, cand la sfarsitul anului in contul de venituri proprii ale FRO
a fost o suma substantial mai mare decat in ultimii multi ani.
Numarul sportivilor legitimati, cu plata vizelor anuale la zi in anul 2020 a scazut de la 518
in 2019 la 451 in 2020. Poate ca aceasta scadere a fost si din cauza pandemiei, desi,
orienatrea fiind un sport individual in aer liber, ar fi fost de asteptat sa creasca numarul de
sportivi.
Unul din obiectivele prioritare ale federatiei, dar mai ales ale cluburilor, prin antrenorii lor,
trebuie sa fie colaborarea cu scolile, cluburile sportive scolare si universitare si palatele
copiilor. Pentru aceasta, fiecare dintre noi trebuie sa ne concentram pe actiuni care sa faca
orientarea cat mai atractiva pentru copii si parintii lor, profesori, antrenori, sponsori, massmedia si, de altfel pentru toata lumea. Atragerea copiilor si tinerilor cat si a persoanelor de
toate varstele spre orientare necesita asigurarea unui mediu placut, chiar distractiv, interesant
si educativ. Sa aratam ca orientarea este cel mai atractiv adventure-sport pentru toate varstele.
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IOF are ca misiune, la nivel global, dezvoltarea orientarii atat pe plan competitiv cat si
recreational. Aceasta ar trebui sa fie si misiunea noastra la nivel national. Activitatile de
orientare recreationale asigura cel mai bine expunerea acestui sport la toate categoriile de
populatie si, implicit, largeste si baza de selectie pentru performanta.
In 2020, in cadrul Proiectului Erasmus+ Sport – COMPASS, in care FRO este in parteneriat
cu Federatia Bulgara de Orientare, coordonatorul proiectului, cu Macedonia, Austria si Estonia,
desi activitatea a inceput cu o intarziere de 3 luni datorita pandemiei, pana la sfarsitul anului
s-a muncit intens si s-au recuperat cele 3 luni, incepand in 2021 cu activitatile conform
programului initial. In cadrul proiectului s-a creat aplicatia COMPASS Orienteering care poate
fi folosita de orice utilizator de calculator sau smartphone, gratis. De asemenea, in cadrul
proiectului, s-a scris cartea Bazele Managementului Activitatilor Educative in Aer Liber care ii
va ajuta pe sportivii care doresc sa-si aleaga o cariera in organizarea de activitati in aer liber.
Singura realizare de seama a FRO in 2020 a fost inaintarea la tribunal a listei cu membrii afiliati
la FRO si inregistrarea juridica a acestora. Astfel toti cei 48 de membrii afiliati la FRO pot avea
delegati cu drept de vot la Adunarea Generala de anul acesta.
Din experienta anului 2020, cand nu s-a putut organiza un campionat national sau etape de
campionat national, datorita imbolnavirii unora din membrii echipei de organizare, sau
respingerea cererii de organizare de catre municipalitatea locala, Consiliul Director si-a propus
pentru viitor sa stabileasca o echipa de rezerva si locatii de rezerva care sa asigure
desfasurarea campionatelor in situatii de acest gen.
De asemenea, se va implementa atribuirea de sarcini precise fiecarui membru al Consiliului
Director, astfel fiecare sa colaboreze cu o comisie, colegiu, sau mai multe ale federatiei pentru
asigurarea unei comunicari mai bune si la timp intre acestea si consiliu.
Anul 2020 a fost un an foarte greu pentru toate sporturile din intreaga lume din cauza
restrictiilor impuse de situatia cu pandemia cu Covid 19. Sa speram ca anularea competitiilor
internationale majore – Campionate Mondiale, Europene, Cupe Modiale si SEEOC/SEEMOC,
precum si imposibilitatea desfasurarii normale a programelor de pregatire a sportivilor de lot
national, ca si a celorlalti de altfel, nu a dus la scaderea motivatiei si pasiunii sportivilor si
antrenorilor pentru orientare.
Pentru federatia noastra, anul 2020 a fost foarte deosebit, nu numai datorita pandemiei ci si
datorita luptelor interne pentru “putere” petrecute in vara acestui an.
Adunarea Generala 2020, convocata sa se desfasoare la Cluj in 17 Iulie, a fost scena
celor mai neplacute evenimente din viata federatiei nostre, cel putin de la AG de alegeri 2018
incoace, cand un grup de 3 delegati si un membru al Consiliului Director au incercat sa
rastoarne cu forta actuala conducere a federatiei, profitand de faptul ca la AG au participat
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doar 7 delegati cu drept de vot. Aceasta mica participare s-a datorat faptului ca doar 17 membri
afiliati la FRO erau la acel moment inregistrati juridic iar unii dintre acestia fiind exclusi sau
nemaiavand nici un fel de activitate de orientare si, de asemenea, datorita pandemiei unii nu
au putut sau nu au dorit sa calatoreasca.
MTS a anulat hotararile acestei Adunari Generale, in consecinta si Adunarea Generala
Extraordinara de alegeri organizata de cei 4, la Victoria pe 18 August.
Consiliul Director a convocat o noua Adunare Generala pentru data de 24 Oct 2020, la
Bucuresti, dar din lipsa de cvorum s-a reconvocat pentru 31 Octombrie 2020, tot la Bucuresti,
unde încercarile de răsturnare au fost reluate de către acest grup.
Evenimentele petrecute anul trecut, atat cu ocazia Adunarii Generale de la Cluj cat si
dupa aceasta, au aruncat, inca o data, o pata neagra peste imaginea federatiei noastre, atat
in ochii MTS, cat si ai comunitatii de orientaristi din Romania.
Concluzia la care am ajuns si in acest an este aceeasi ca si cea de anul trecut, ca, pentru
ca echipa de la conducerea federatiei sa aiba succes in actiunile sale este nevoie ca toti
membrii ei sa aiba un interes comun, sa lucreze impreuna, sa colaboreze pe baza de prietenie,
camaraderie, respect reciproc si intrajutorare. Sa speram ca, odata si odata, acest lucru se va
intampla si in cadrul echipei de la conducerea FRO, oricare ar fi acea echipa.

Va doresc tuturor succes in 2021.
Deconescu Natalia
Presedinte al Federatiei Romane de Orientare
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