FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal
HOTĂRÂREA nr. 12/17 septembrie 2015
Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședință ordinară joi 17 septembrie 2015, în conformitate cu prevederile
STATUTULUI, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea propunerii de reorganizare a Comisiei de Disciplină.
2. Aprobarea afilierii provizorii a următoarelor cluburi sportive :
- Asociația CORP – CLUB OFF ROAD Piatra Neamț
- TOP CROSS TCS Ilfov
3. Aprobarea retribuirii membrilor Comisiei de Competiții
4. Reorganizarea Comisiei de Viteză în Coastă
5. Discutarea propunerilor privind organizarea în 2016 a unui
campionat de PROMORALLY pentru tinerii pasionați de automobilism
sportiv
6. Discutarea propunerii privind constituirea Comisiei Naționale de Drift
7. Discutarea și aprobarea unor amendamente la Protocolul încheiat
între Mach1 și FRAS pentru anul competițional 2015
8. Aprobarea numirii domnului Traian Pavel ca Președinte al Comisiei
Tehnice a FRAS
9. Luarea la cunoștință a demisiei președintelui Comisiei Naționale de
Off Road și numirea unui președinte interimar.
10.
Discutarea propunerilor primite de la organizatori pentru
Calendarul Competițional 2016
11.

Discutarea înființării loturilor sportive naționale pe discipline.
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12.
Prezentarea situației secției de automobilism sportiv din cadrul
Institutului Politehnic București în perioda anilor 80 (echipa
POLITEHNICA)
13.

Diverse

Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art. 28
aliniatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 6 membri. Ceilalți 3 membri ai Consiliului
Federal au absentat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Norris MĂGEANU
Cătălin NICOLAESCU
Crinel ANDANUȚ
Dan MAGOȘ
Iustinian PLEȘA
Sandor Benedek
Sebastian Luca
Bogdan Mihăescu
Matei Mihăescu

-

Președinte
Vicepreședinte
Vicepreședinte
Secretar General Interimar (absent)
Membru (absent)
Membru
Membru (absent)
Membru
Membru

Au mai participat:
Bogdan FILCEA
Paula STAN

- jurist
- secretar federal

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnată doamna
Paula STAN.
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S-au analizat materialele incluse pe ordinea de zi și Consiliul Federal hotărăște
următoarele :

1. Discutarea propunerii de reorganizare a Comisiei de Disciplină
Se acceptă motivația demisiei prezentată de domnul președinte Bogdan
Filcea și se aprobă demisia acestuia. Consiliul Federal aprobă numirea ca
președinte al Comisiei de Disciplină a domnului Crinel Andănuț și
componența comisiei: Dan Magoș, Cătălin Ghigea, Remus Strian, Cătălin
Nicolaescu.
S-a aprobat cu 4 voturi pentru și 2 abțineri.
2. Aprobarea afilierii provizorii a următoarelor cluburi sportive :
- Asociația CORP – CLUB OFF ROAD Piatra Neamț
- TOP CROSS TCS Ilfov
S-a aprobat cu 6 voturi pentru.
3. Aprobarea retribuirii membrilor Comisiei de Competiții
Se aprobă acordarea unei indemnizații de 100 lei/ședință pentru fiecare
membru
al
Comisiei,
iar
secretariatul
federal
va
transmite
departamentului contabil decizia spre punere în practică.
S-a aprobat cu 6 voturi pentru.
4. Reorganizarea Comisiei de Viteză în Coastă
Propunerea președintelui Comisiei de Viteză în Coastă a fost amânată,
acesta neputând fi prezent pentru susținerea ideilor sale.
5. Discutarea propunerilor privind organizarea in 2016 a unui campionat de
PROMORALLY pentru tinerii pasionați de automobilism sportiv
S-a înmânat membrilor Consiliului Federal draft-ul
regulamentului
standard pentru PROMORALLY 2016, urmând ca în cel mai scurt timp să
se prezinte eventualele propuneri de modificare.
6. Discutarea propunerii privind constituirea Comisiei Naționale de Drift
Se aprobă înființarea Comisiei Naționale de Drift și numirea președintelui
Comisiei in persoana domnului Denis Alexandru Manea, urmând ca acesta,
ulterior, să prezinte spre aprobare regulamentul de funcționare a comisiei,
regulamentul standard al Campionatului Național de Drift și Calendarul
Competițional pentru 2016.
S-a aprobat cu 6 voturi pentru.
7. Discutarea și aprobarea unor amendamente la
Mach1 și FRAS pentru anul competițional 2015
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Consiliul Federal a luat în considerare noile amendamente și a aprobat
parteneriatul, o susținere comună a proiectului ”Dacia Sandero de
competiții”.
S-a aprobat cu 6 voturi pentru.
8. Aprobarea numirii domnului Traian Pavel ca Președinte al Comisiei Tehnice
Consiliul Federal îl numeste pe domnul Traian Pavel Președinte al Comisiei
Tehnice a FRAS.
S-a aprobat cu 6 voturi pentru.
9. Luarea la cunostinta a demisiei președintelui Comisiei Naționale de Off
Road și numirea unui președinte interimar
Consiliul Federal a considerat întemeiate motivele și aprobă cererea de
demisie din funcția de președinte al Comisiei Naționale de Off Road a
domnului Silviu Bulugioiu. Consiliul Federal îl numește Președinte
Interimar pe domnul Costin Fântâna, care are sarcina ca în termen de 30
de zile să organizeze alegeri în cadrul CNOR și apoi să prezinte Consiliului
Federal propunerea pentru funcția de președinte conform Art. 4.1.12 din
Regulamentul de Organizare și Funcționare a CNOR.
S-a aprobat cu 6 voturi pentru.
10.
Discutarea propunerilor primite de la organizatori pentru Calendarul
Competițional 2016
S-au studiat propunerile pentru etapele de Campionat Național pe
discipline sportive pentru 2016 și se așteaptă prezentarea calendarelor
competiționale externe(WRC, ERC, ERT, etc) pentru definitivarea celor
naționale. Se încearcă păstrarea lunii august fără competiții și începerea
campionatelor mai devreme.
11.
Discutarea înființării loturilor sportive naționale pe discipline
În vederea începerii susținerii participării sportivilor la competițiile
internaționale și pentru motivarea sportivilor din competițiile interne prin
selecția celor mai valoroși în loturile naționale, Consiliul Federal al FRAS a
hotărât înființarea loturilor naționale pe discipline sportive (raliu, viteză în
coastă, rallycross, offroad, circuit viteza, karting, drift, etc.). În acest sens
Consiliul Federal al FRAS va desemna un antrenor federal, antrenori
principali pe discipline și categorii de vârstă, responsabil al echipei
tehnice, medic și instructor sportiv. Antrenorul Federal va prezenta
Consiliului Federal spre aprobare regulamentele de organizare și
funcționare a loturilor naționale, bugetul, precum și criteriile de selecție.
12.
Prezentarea situației secției de automobilism sportiv din cadrul
Institutului Politehnic București în perioda anilor ’80 (echipa
POLITEHNICA)
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Domnul Marin Dumitrescu(care a solicitat aceasta prezentare) a renunțat
să își susțină punctul de vedere, urmând să revină cu ocazia unei alte
ședințe.
13.
Diverse
Doamna Cristina Catrina – noul Director Economic FRAS - a prezentat
membrilor CF al FRAS situația financiară precum și obiectivele sale până la
sfârșitul anului 2015.

Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii fondatori, membrii CF,
comisiile de specialitate, toate cluburile sportive afiliate, arbitri, oficiali,
organizatori, etc., de aplicarea prevederilor acesteia fiind direct răspunzători.
Prezenta hotărâre va fi transmisă cluburilor sportive, în termen de maxim 3
zile, prin grija secretarului general al FRAS.

Întocmit,
...............
Paula STAN
Prenume

Nume

Funcția

Norris

MĂGEANU

Președinte

Cătălin

NICOLAESCU

Vicepreședinte

Crinel

ANDĂNUȚ

Vicepreședinte

Sandor

BENEDEK

Membru

Bogdan

MIHĂESCU

Membru

Matei

MIHĂESCU

Membru
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