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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV 

Consiliul Federal 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 / 2 Martie 2018 

 

 

 

 Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV 

s-a întrunit în ședința ordinară vineri, 3 Martie 2018,  în conformitate cu prevederile 

STATUTULUI, cu următoarea ordine de zi: 

 

1- Prezentarea situației cluburilor care și-au transmis mandatele de reprezentare 

pentru ședința AG din 03.03.2018. 

2- Prezentarea materialelor pentru AG din 03.03.2018. 

3- Prezentarea și Analizarea Raportului Comisiei de Regulamente 2017. 

4- Prezentarea și Analizarea Raportului Comisiei de Drift 2017. 

5- Prezentarea și Analizarea Raportului Comisiei de Vehicule Istorice de competiție 

2017. 

6- Propunere Calendar Competițional Viteză pe Circuit Vehicule Istorice 2018. 

7- Prezentarea adresei FARM privind armonizarea campionatelor de Autocross – 

Rallycross 2018 din România și Republica Moldova. 

8- Discutarea propunerii de sponsorizare Segafredo clasa 11. 

9- Discutarea cererii de candidatură pentru postul de președinte al Comisiei de 

Vehicule Electrice și Energiei Alternative (VEEA). 

10- Diverse. 



Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art. 28 

alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența tuturor celor 9 membri: 

 

1. Norris MĂGEANU  - Președinte - prezent 

2. Cătălin NICOLAESCU - Vicepreședinte - prezent 

  3. Daniel UNGUR            - Vicepreședinte - prezent 

  4. Paula STAN   - Secretar General Interimar - prezent 

5. Iustinian PLEȘA  - Membru - prezent 

6. Bogdan MIHĂESCU - Membru  - prezent 

7. Matei MIHĂESCU  - Membru - prezent 

8. Dan GÎRTOFAN  - Membru  - prezent 

9. Mihai LEONTE  - Membru - prezent 

 

  

Au mai fost prezenți ca invitați domnii Ioan Badiu, director sportiv al federației, 

și Bogdn Filcea, consilier juridic. 

 

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat dl. Cristian 

Notaru.  

 

 

 

 

S-au analizat materialele incluse pe Ordinea de zi și, conform acesteia, Consiliul 

Federal hotărăște următoarele: 

 

1. Validarea celor 34 de cluburi care și-au anunțat prezența la Adunarea Generală 

Federației Române de Automobilism din 03.03.2018, prin mandat de reprezentare. 

2. Validarea materialelor pentru Adunarea Generală din 03.03. 2018.  

 

În Normele Financiare pentru 2018, se completează / modifică următoarele puncte:  

1.1 Afiliere – 120 euro; 1.1.2 Afiliere Asocitație Județeană - 500 de euro; 1.1.3 Afiliere 

Palatul Copiilor – 60 euro; 1.2. Fuziune – 350 euro;  

2.2 Cotizație anuală Palatul Copiilor – 75 euro; 2.3 Cotizație anuală Asociație 

Județeană - 300 de euro; 2.4 Arbitru – viză anuală – 5 euro pentru stagiar în primul an, 

5 euro pentru arbitrii de la Rally Raid, Off Road și Drift, 10 euro pentru restul;  

3.1 Licență de organizator: Competiții auto pe probe / discipline sportive – 120 euro; 

3.2.1 Permis organizare etapă: Raliu / Etapă 1.400; Rally Istorice – 240; 2.3.4 Raliu 

ERT/TER 1.800 euro; 2.3.4.5 Raliu ERC – 2.400; Viteză în Coastă – 840; 3.3.1 

Licență Pilot și Copilot Raliu / persoană – 180 euro; Pilot Viteză în Coastă – 120 euro; 
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Pilot Viteză în Coastă 2 – 20 euro; 3.3.16 Copilot One Event / Viteză în Coasta invitat -  

30 de euro / eveniment, indiferent de numarul invitaților; 3.3.23 Pilot Viteză în Coastă 

/ One Event – 60 euro; 3.4.1 Licență echipă: Raliu – 350 euro, Viteză în Coastă – 120 

euro; 3.4.11 Componență Echipă Rally 2 –10 euro; 3.4.12 Modificare echipă Viteză în 

Coastă – 90 euro, 3.4.13 Echipă Raliu / o etapă – 240 euro; Echipă Viteză în Coastă / o 

etapă 120 euro; 3.5.1 Pentru fiecare mecanic al unui echipaj/echipă – 30, Raly 2 – 10 

euro; 3.5.2 Pentru fiecare auto de asistență tehnică a unui echipaj raliu / viteză în 

coastă – 120, Rally 2 – 30 euro; 3.6.1 Pentru fiecare firmă autorizată – 240 euro; 3.6.2 

Pentru fiecare auto de asistență tehnică – 120 euro;  

6. Taxă Cauțiune de organizare pe etapă: Raliu – ½ din permisul de organizare, Coastă 

- ½ din permisul de organizare;  

7. Taxă înscriere etapă: Echipă raliu formată din 4 echipaje – 200 euro, Echipă raliu 

formată din 5 echipaje – 250 euro, Echipe viteză în coastă – 60; 7.2 Cauțiuni – curente 

la Colegiul Comisarilor Sportivi – 240 euro; La automobilism pentru un subansamblu 

(motor, cutie de viteze, suspensie etc) – 1.200 euro; La automoilism pentru toată 

mașina – 3.500 euro; La Comisia de Disciplină – 450 euro; La Comisia de Competiții 

– 450 euro; La Comisia de Apel – 600 euro;  

11.1 Indemnizație: arbitru conducere / zi – 35 euro, arbitru principal / zi – 32 euro, 

arbitru secundar / zi – 28 euro, arbitru de pe traseu – șef PS/oră – 3,8 euro, arbitru de 

pe traseu – principal/oră – 3,2 euro, arbitru de pe traseu – secundar/oră – 2,7 euro, 

arbitru de pe traseu – stagiar/oră – 2,2 euro; 11.2 Alocație hrană: mic dejun 20% - 3,2 

euro, dejun 40% - 7 euro, cină 40% - 7 euro; 11.3 Timp de stagnare între două treceri: 

1,7 euro/oră; 11.4 Transport: timpul de deplasare de la domiciliu la cursă și retur, cu 

viteza medie de 50 de km/oră – 1,7 euro/oră;  

12. Media: Licență acreditare școli de pilotaj – 200 euro. 

 

3. Validarea cu unanimitate de voturi a Raportului Comisiei de Regulamente 2017. 

4. Validarea cu unanimitate de voturi a Raportului Comisiei de Drift 2017. 

5. Validarea cu unanimitate de voturi a Raportului Comisiei de Vehicule Istorice de 

competiție 2017 

6. Validarea cu unanimitate de voturi a calendarului Competițional de Circuit Vehicule 

Istorice 2018.  

7. Trimiterea unui răspuns de mulțumire către FARM pentru propunere și stabilirea 

primelor direcții spre realizarea parteneriatului dintre FRAS și FARM. Consiliul 

Federal îl desemnează pe domnul Justin Pleșa, în calitate de președintele al Comsiei de 

Rally Cross, pentru a discuta și implementa cu omologii moldoveni acest proiect. 



8. Se aprobă, cu următorul amendamentul: dacă organizatorii de evenimente au semnat 

deja contracte cu firme concurente, atunci acestă propunere de sponsorizare din partea 

Segafredo se va face doar cu acordul organizatorului. 

9. Admite ca principiu cererea formulată de domnul Attila Ferencz și îl invită pe acesta 

la următoarea sedință a Consiliului Federal pentru stabilirea detaliilor și punerea în 

practică a strategiilor pentru anul 2018. 

10. Diverse 

 - Discutarea cererii domnului Lemnaru Gheorghe-Cristian de a înceta sancțiunea de 

”Persona Non-Grata” aplicată în Adunarea Generală din 18.12.2010, menționând că au 

trecut mai bine de 8 ani de la aplicarea acestei sancțiuni. Consiliul Federal acceptă în 

unanimitate introducerea pe Ordinea de Zi și prezentarea în Adunarea Generală din 

3.03.2018 a prezentei cereri. 

 - Completarea Caietului de Sarcini pentru organizatorii de raliuri cu obligativitatea de 

a menționa în planul de Securitate numele echipajului de pe mașina 0, precum și tipul, 

marca și dotarea acesteia. Se menține obligativitatea ca mașina 0 să fie pregătită de 

raliu. 

 - Cu 5 voturi pentru, două abțineri și două împotrivă, la propunerea domnului 

vicepreședinte Danny Ungur, ca sportivii sub 18 ani să se poată înscrie în primul an în 

CNVC2 cu o mașină cu maxim 90 cp. Sportivii peste 18 ani se pot înscrie în CNVCD 

2 în primul an cu o mașină de maxim 140 cp. De asemenea, un sportiv care activează 

un an în CNVC2 nu mai este considerat debutant în următorul sezon de CNVCD. 

Cu același număr de voturi, ca sportivii sub 25 de ani care se înscriu în primul an în 

CNRD și care provin din alte campionate sunt considerați debutanți și se pot înscrie 

doar într-o cupă monomarcă. În același timp, sportivii peste 25 de ani care se înscriu în 

primul an în CNRD, și care provin din alte campionate, sunt considerați debutanți și 

pot participa cu o mașină cu maxim 185 cp. Sportivii care nu sunt înscriși într-o cupă 

monomarcă nu vor putea puncta în clasamentul debutanților.  
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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,  

         Cristian Notaru 

 

 

Prenume Nume Funcția Semnătura 

Norris MĂGEANU Președinte  

Cătălin  
NICOLAES

CU 
Vicepreședinte 

 

Daniel UNGUR Vicepreședinte  

Paula STAN Secretar General Interimar  

Justinian  PLEȘA Membru  

Bogdan MIHĂESCU Membru  

Matei MIHĂESCU Membru  

Dan GÎRTOFAN Membru  

Mihai LEONTE Membru  


