FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 1 / 18 Ianuarie 2018

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședința ordinară joi, 18 Ianuarie 2018, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea ordine de zi:
1.

Stabilirea datei de desfășurare a Adunării Generale Anuale a FRAS.

2.

Analizarea și aprobarea documentelor necesare organizării Adunării

Generale.
3.

Discutarea și aprobarea Normelor Financiare 2018.

4.

Aprobarea sumelor asigurate 2018 și a primelor de Asigurare 2018

pentru Organizatorii etapelor Campionatelor Naționale 2018 și Organizatorii
evenimentelor restricționate. Idem pentru sportivi, arbitri, media.
5.

Aprobarea Raportului Observatorului FRAS 2018.

6.

Discutarea protocolului dintre FRAS și ACR.

7.

Aprobarea contractului de colaborare dintre FRAS și KISS FM.

8.

Aprobarea dosarelor acțiunilor în justiție privind repararea prejudiciului

pentru organizarea neautorizată a evenimentelor sportive Danube Delta Rally
și Romanian Rally Challenge.
9.

Analizarea posibilității de a dezvolta Comisia de Automobile Electrice,

conform datelor primite de la specialiști. Discutarea propunerii privind
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organizarea Campionatului de Vehicule Electrice si Hibride, a unui
program ”H@EW Motorsport”.
10.

Prezentarea și Analizarea Raportului Comisiei de Securitate pentru sezonul

2017.
11.

Prezentarea și Analizarea Raportului Comisiei de Raliuri 2017.

12.

Prezentarea și Analizarea Raportul Comisiei de Slalom Paralel 2017.

13.

Prezentarea și Analizarea Raportului Comisiei de Disciplină 2017.

14.

Prezentarea și Aprobarea Raportului Comisiei de Apel 2017.

15.

Prezentarea și Analizarea Raportului Comisiei de RallyCross 2017.

16.

Prezentarea și analizarea punctajului pentru clasamentul la echipe,

al automobilelor istorice.
17.

Refacerea documentelor necesare pentru Protocolul dintre FRAS și

Regia Pădurilor.
18.

Discutarea necesității încheierii unui Protocol FRAS – Compania Națională

de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania S.A. Bucuresti privind
aplicarea Ordinul 290/17.06.2013 și Ordinul 1854/29.12.2017 referitor la
acordarea avizelor pentru manifestări culturale, artistice și sportive pe
drumurile naționale.
19.

Retragerea acreditării școlilor de pilotaj care nu mai activează

cu instructori recunoscuți de catre FRAS.
20.

Analizarea înlocuirii garanției cu amendă, pentru organizatorii etapelor de

rallycross, autoslalom, slalom paralel, time attack și alte campionate.
21.

Aprobarea Regulamentului Cadru 2018 – Rally Raid și Caietul de Sarcini

al organizatorului de competitii de Rally Raid 2018.
22.

Aprobarea Regulamentului Sportiv 2018 Off Road.

23.

Aprobarea regulamentului sportiv 2018 Drift

FRAS Consiliul Federal

Hotărârea nr. 1 din 18 ianuarie 2018

Pagina

2

24.

Aprobarea afilierii provizorii a unor cluburi (ACS PRO TIMIS, ACS ASV

MOTORSPORT Târgoviște, ACS DACII LIBERI, ACS RAUL BADIU RACING, )
25.

Discutarea cererii de reafiliere a CS SIBIU RACING TEAM.

26.

Diverse

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

Norris MĂGEANU
Cătălin NICOLAESCU
Daniel UNGUR
Paula STAN
Iustinian PLEȘA
Bogdan MIHĂESCU
Matei MIHĂESCU
Dan GÎRTOFAN
Mihai LEONTE

-

Președinte - Absent
Vicepreședinte
Vicepreședinte
Secretar General Interimar
Membru
Membru
Membru
Membru - Absent
Membru

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat dl.
Marinescu Gabriel. Au mai fost prezenți ca invitați domnul Ioan Badiu, director
sportiv al federației și domnul Bogdan Filcea, jurist.

S-au analizat materialele incluse pe Ordinea de zi și, conform acesteia,
Consiliul Federal hotărăște următoarele:
1. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura în data de 17.02.2018.
2. Se aprobă în unanimitate Ordinea de zi pentru Adunarea Generală
conform statutului Federației Române de Automobilism Sportiv.
3. Se aprobă majorarea normelor financiare pe 2018 în cuantum de
maximum 20%, urmând ca valoarea fiecarei taxe sa fie stabilită cu fiecare
comisie în parte, exceptând Capitolul VII , subpunctul 7.1, pentru care
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cuantumul poate fi diferit. Secretariatul FRAS va modifica în consecință Normele
Financiare și va publica tabelul pe site-ul FRAS.
4. Se aprobă modificarea cuantumului polițelor de asigurare și sumelor
asigurate.
5. Se aprobă în unanimitate Raportul pentru CNRD al observatorului
Federației Române de Automobilism Sportiv 2018.
6. Întrucât mai multe paragrafe din propunerea de protocol ACR nu sunt
în concordanță cu legile românești și nici nu arată dorința unor pași fermi înspre
o reconciliere și îmbunătățire a relațiilor dintre părți, Consiliul Federal decide în
unanimitate să suspende orice discuție legată de un eventual protocol între
Federația Română de Automobilism Sportiv și Automobil Clubul Roman. CF al
FRAS nu înțelege rațiunea pentru care în timpul unor negocieri care se doresc
constructive, ACR a înțeles să trimită mai multe notificări și comunicate publice
defăimătoare la adresa FRAS. În final, Consiliul Federal FRAS ia în calcul să
renunțe la o cerere de afiliere la FIA, așa cum ar fi legal justificabil, doar dacă
ACR își exprimă acordul sau intenția de a ceda către FRAS puterea sportivă
totală pentru automobilismul sportiv, așa cum prevede statutul FIA și legea din
România.
7. Contractul prezentat de Kiss FM va fi analizat din punct de vedere
juridic de juristul federației, urmând să fie aprobat in urmatoarea sedinta de
Consiliu Federal.
8. Se aprobă demersul privind repararea prejudiciului pentru organizarea
neautorizată a evenimentelor sportive Danube Delta Rally și Romanian Rally
Challenge, sens în care, în unanimitate, membrii Consiliului Federal au aprobat
cererile de chemare în judecată-proiect propuse spre dezbatere. Drept pentru
care, membrii Consiliului Federal aprobă în unanimitate eliberarea sumei de 956
de lei ce va fi achitată cu titlul de taxa judiciară de timbru (478 lei x 2).
9. Grupul de inițiativă constituit va propune modalitatea de funcționare a
unui campionat.
10. A fost prezentat și analizat raportul Comisiei de Securitate pentru
sezonul 2017 și Consiliul Federal a hotărât trimiterea unei atenționări către Dl.
Adrian Raspopa, cu privire la abaterile pe care acesta le-a săvârșit în sezonul
competițional 2017. Consiliul Federal a hotărât ca, din 2018, competițiile
restricționate să fie avizate de către președinții de comisii unde se încadrează
competiția. Aceștia vor verifica regulamentul particular, avizele necesare
obținerii permisului de organizare și planul de securitate.
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11. A fost prezentat și analizat raportul Comisiei de Raliuri 2017. Consiliul
Federal hotărăște ca în anul 2018 comisia să urmărească îndeaproape
respectarea Caietelor de sarcini de către organizatori și, mai ales, expunerea
Federației Române de Automobilism Sportiv la competițiile oficiale.
12. A fost prezentat și analizat raportul Comisiei de Slalom Paralel 2017.
Consiliul Federal hotărăște ca în anul 2018 comisia să urmărească îndeaproape
respectarea Caietelor de sarcini de către organizatori și, mai ales, expunerea
Federației Române de Automobilism Sportiv la competițiile oficiale.
13. A fost prezentat și analizat raportul Comisiei de Disciplina pentru anul
2017.
14. A fost prezentat și analizat raportul Comisiei de Apel pentru anul
2017.
15. A fost prezentat și analizat raportul Comisiei de RallyCross 2017.
Consiliul Federal hotărăște ca în anul 2018 comisia să urmărească îndeaproape
respectarea Caietelor de sarcini de către organizatori și, mai ales, expunerea
Federației Române de Automobilism Sportiv la competițiile oficiale.
16. Consiliul Federal stabilește că se impune păstrarea actualului sistem
de organizare, desfășurare și punctaj în ceea ce privește clasamentul echipelor.
Cu aceeași dată, orice alte dispoziții adoptate de Consiliul Federal anterior se
modifică în consecință. Cu aceeași dată, se modifică și completează hotărârea
Consiliului Federal nr. 19 din 14 Decembrie 2017, punctul 6.
17. Consiliul Federal solicită punctul de vedere al Dl. Jurist Bogdan Filcea
în vederea stabilirii unui protocol care să rezolve situația cu Regia Pădurilor.
18. Consiliul Federal solicită punctul de vedere al Dl. Jurist Bogdan Filcea
în vederea stabilirii unui protocol care să rezolve situația cu Compania Națională
de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România S.A. București.
19. Se retrage acreditarea Școlii de Pilotaj Autocrono din lipsă de
instructori. Pentru orice lămuriri în această privință, informații suplimentare se
pot obține de la Comisia de Acreditări a Scolilor de Pilotaj.
20. Consiliul Federal menține garanția pentru organizarea Campionatelor
de CNVC și CNR. Pentru toate celalalte campionate, cluburile organizatoare care
au înscris etapele în calendarul sportiv 2018 și nu le realizează, vor plăti o
amendă egală cu valoarea permisului de organizare.
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21. Consiliul Federal aprobă Regulamentul Cadru 2018-Rally Raid, Caietul
de sarcini al organizatorului de competiții Rally Raid 2018, precum și Caietul de
sarcini al furnizorului de sisteme de siguranță și monitorizare GPS.
22. Se aprobă Regulamentul sportiv 2018 Off Road.
23. Se aprobă Regulamentul Campionatului Național de Drift 2018.
24. Consiliul Federal a aprobat afilierea provizorie a tuturor cluburilor
trecute pe ordinea de zi.
25. Amână discutarea cererii de reafiliere a CS SIBIU RACING TEAM
pentru următoarea ședință a Consiliului Federal.
26. Diverse
- Consiliul Federal a hotărât ca termenul de licențiere pentru sezonul
2018 să fie până cu 3 săptămâni înainte de încheierea înscrierilor pentru prima
etapă a campionatului pentru care se face solicitarea, fără penalități. Sportivii
care solicită licența după acest termen vor achita taxele de licență plus
penalizarea prevăzută în Normele Financiare FRAS.
- I se va răspunde domnului Constantin Ciufrilă, președintele CS
Autocorex în cel mai scurt timp pentru clarificarea situației contabile dintre
Federația Româna de Automobilism Sportiv și acest club.
- Cu privire la acordarea distincției de Maestru al Sportului: punctele
acordate competițiilor internaționale se socotesc în plus, ca bonus, clasamentul
2 roți motrice este similar cu clasamentul de grupă, grupele pe sistemul vechi
(până în 2011) se asimileaza cu clasele noi, de după 2011. Secretariatul Federal
va face modificarea, iar varianta finală a baremului va fi postată pe site-ul
oficial. De asemenea, s-a hotarât înființarea unei Comisii de Evaluare a
punctajului pentru acordarea distincției de Maestru al Sportului.
- Pentru eliberarea numerelor de concurs la disciplina Rally 2, acestea vor
începe cu 101, primele 15 numere vor fi atribuite în funcție de clasamentul din
2017, următoarele numere fiind date în ordinea solicitărilor, până la nr. 150. Se
pot acorda numere preferențiale, conform Regulamentului de Licențiere.
Secretariatul Federal va face modificarea și pe site-ul oficial.
- În termen de 30 zile se va stabili organizatorul Raliului României Unite
100, precum și întocmirea documentelor necesare cursei.
Consiliul Federal aprobă modificarea Calendarului CNOR 2018 prin adăugarea
următoarelor evenimente: încă o etapă de campionat (29.11 – 2.12 2018,
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Târgoviște, organizator Corb 44) și un eveniment restricționat - Cupă (4.05 –
6.05. 2018, Sighișoara, organizator Autocrono).

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 intermediul secretariatului FRAS.

Întocmit,
Marinescu Gabriel

Prenume

Nume

Funcția

Norris

MĂGEANU

Președinte

Cătălin

NICOLAESC
U

Vicepreședinte

Daniel

UNGUR

Vicepreședinte

Paula

STAN

Secretar General Interimar

Justinian

PLEȘA

Membru

Bogdan

MIHĂESCU

Membru

Matei

MIHĂESCU

Membru

Dan

GÎRTOFAN

Membru

Mihai

LEONTE

Membru
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