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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV 

Consiliul Federal 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 / 9 martie 2017 

 

 

 Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV s-a 

întrunit în ședința ordinară joi 9 martie 2017, în conformitate cu prevederile 

STATUTULUI, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Adresarea urării de Bun Venit de către secretarul general interimar 

noilor membri ai Consiliului Federal și prezentarea modului de 

desfășurare a ședințelor CF.  

2. Prezentarea adresei transmise de către FRAS la ACR cu privire la 
constituirea comisiei de mediere FRAS – ACR. 

3.  Aprobarea regulamentului campionatelor naționale de Viteză în 

Coastă 2017 (CNVC și CNVC2, CNVCI). 

4. Aprobarea componenței Comisiei de Viteză în Coastă, propusă de 
către președintele comisiei dl. Radu Dumitrescu. 

5. Prezentarea cererii de demisie a președintelui Comisiei de Competiții 

– dl. Emilian Costaș. 

6. Numirea președinților următoarelor comisii FRAS: 

- Disciplină 
- Competiții 

- CCA 

- Karting 

- Medicală 
- Media 

- Statistică. 

7. Discutarea și aprobarea modalității de plată a indemnizațiilor de 

arbitraj în 2017. 
8. Discutarea și aprobarea contractelor între FRAS și Organizatorii 

etapelor campionatelor naționale de automobilism și finalizarea 

caietelor de sarcini ale organizatorilor de competiții. 

9. Discutarea și aprobarea contractelor între FRAS și organizatorii 
cupelor monomarcă din cadrul CNRD 2017. 

10. Aprobarea afilierii provizorii a asociației ”CLUBUL DE KARTING 

BUCUREȘTI” 

11. Diverse 
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Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform 
art. 28 alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 8 membri. 

 
1. Norris MĂGEANU  - Președinte (absent) 

2. Cătălin NICOLAESCU  - Vicepreședinte 
3. Daniel UNGUR   - Vicepreședinte 

4. Paula STAN   - Secretar General Interimar 

5. Iustinian PLEȘA  - Membru 
6. Bogdan MIHĂESCU  - Membru   

7. Matei MIHĂESCU  - Membru 

8. Dan GÎRTOFAN   - Membru 
9. Mihai LEONTE   - Membru 

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

Ștefan Șerban. 
 

 

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

Consiliul Federal hotărăște următoarele: 
 

1. Doamna Paula Stan adresează urări de bun venit noilor membri ai 

Consiliului Federal și prezintă modul de desfășurare a ședințelor. 

2. Consiliul Federal a luat la cunoștință de adresa transmisă de către FRAS la 
ACR cu privire la constituirea comisiei de mediere FRAS – ACR. 

3. Consiliul Federal hotărăște în unanimitate aprobarea regulamentelor 

Campionatelor Naționale de Viteză în Coastă 2017 (CNVC, CNVC2 si CNVCI) cu 

amendamentul că debutanții pot concura cu mașini de H1, punctânt la clasa H1, 
dar fără să puncteze la Debutanți. 

4. Consiliul Federal hotărăște în unanimitate aprobarea  componenței 

Comisiei de Viteză în Coastă propusă de dl. Radu Dumitrescu – președintele 

comisiei, urmând a fi completată ulterior. 

5. Consiliul Federal a luat la cunoștință de cererea de demisie a președintelui 
Comisiei de Competiții domnul Emilian Costaș. 

6. Consiliul Federal numește următorii președinți de comisii: 

  - Comisia de Disciplină: dl. Remus Strian 

  - Comisia de Competiții: dl. Radu Dumitriu 
  - Comisia Centrală de Arbitri: dl.Rareș Florescu 

  - Comisia de Karting: dl. Adi Iliescu 

  - Comisia Medicală: dl. Romeo Dănilă 

  - Comisia Media: dl. Ștefan Leonte 
7. Consiliul Federal a luat la cunostință materialul prezentat de către CCA și 

hotărăște că este de competența Comisiei Centrale de Arbitrii de a aplica 

legislația în vigoare privind modul de calcul al indemnizațiilor de arbitraj, astfel 

încât sumele care le revin arbitrilor delegați să arbitreze la etapele 
campionatelor naționale să reflecte munca reală depusă . 
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8. Consiliul Federal a luat la cunoștință de contractul între  FRAS și 
organizatorii etapelor campionatelor naționale de automobilism. 

9. Consiliul Federal aprobă contractul între FRAS și organizatorul Cupei Dacia 

din cadrul CNRD 2017. 

10. Consiliul Federal respinge aprobarea afilierii provizorii a Asociației 
”CLUBUL DE KARTING BUCURESTI” pentru că nu a plătit factura integral și se va 

amâna pentru următoare ședință a Consiliului Federal când se va îndeplini 

cerințele de afiliere. 

11. a) Consiliul Federal a hotărât introducerea în Regulamentul de Raliuri 
2017 dreptul de a interveni în design-ul anvelopelor, conform FIA, în orice 

moment al cursei și posibilitatea de a folosi aceste anvelope și la alte etape de 

Raliu nedepășind numărul de anvelope permis. 

 b) Consiliul Federal a luat la cunoștință optimizarea activității FRAS 
propunere a domnului vicepreședinte Daniel Ungur. 

 c) Consiliul Federal a discutat despre încheierea Protocoalelor cu Regia 

Pădurilor și Jandarmeriei pentru sprijinirea organizării Competițiilor 

Automobilistice. De asemenea demararea unor discuții pentru intervenirea pe 

lângă Ministerul de Finanțe în vederea scutirii de impozit a autoturismelor 
destinate competițiilor sportive. 

 d) Consiliul Federal propune ca Președintele să numească persoana care 

să ocupe funcția de Secretar General astfel încât la următoarea ședință aceasta 

propunere să fie supusă aprobării. 
 e) Consiliul Federal solicită prezentarea la următoarea ședință a situației 

financiare la zi. 

 
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 secretariatului FRAS. 

         Întocmit,  

         Șerban Ștefan 
 

Prenume Nume Funcția Semnătura 

Norris MĂGEANU Președinte  

Cătălin  NICOLAESCU Vicepreședinte  

Daniel UNGUR Vicepreședinte  

Paula STAN Secretar General Interimar  

Justinian  PLEȘA Membru  

Bogdan MIHĂESCU Membru  
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Matei MIHĂESCU Membru  

Dan GÎRTOFAN Membru  

Mihai LEONTE Membru  

 


