FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal
HOTĂRÂREA nr. 5 / 15 Mai 2018
Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV
s-a întrunit în ședința ordinară marți, 15 Mai 2018, în conformitate cu prevederile
STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:
1- Prezentarea de către domnul președinte Norris Măgeanu a Raportului
Comisiei de Control al Curții de Conturi privind verificarea activității
financiar-economice a FRAS în perioada 01.01.2015 – 31.12.2017.
2- Prezentarea de către dl. Bogdan Mihăescu a problemelor privind
activitatea de karting (etapa I CNKD din 28 – 29 aprilie 2018 Amckart
București ).
3- Modificarea Calendarului Competițional 2018 în urma solicitărilor de
anulare a etapei a II-a CNOR – 19 – 22 aprilie 2018, a etapei I CNTA
Gheorghieni – 13 mai 2018, a etapei I CN SuperRally Hunedoara – 13 mai
2018 și discutarea modificării calendarului competițional de RallyRaid 2018
la solicitarea președintelui Comisiei de RallyRaid – dl. Mihai Leonte.
4- Discutarea necesității constituirii Comisiei pentru Modificarea Statutului
FRAS. Propuneri de modificări la Statutul FRAS prezentate de dl. Mihai
Leonte.
5- Diverse.

Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art. 28
alineatul 5, din Statutul FRAS, prin participarea tuturor membrilor:
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1. Norris MĂGEANU
2. Cătălin NICOLAESCU
3. Daniel UNGUR
4. Paula STAN
5. Iustinian PLEȘA
6. Bogdan MIHĂESCU
7. Matei MIHĂESCU
8. Dan GÎRTOFAN
9. Mihai LEONTE

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

A mai participat ca invitat domnul Ioan Badiu, director sportiv al federației.
În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat domnul
Cristian Notaru.

S-au analizat materialele incluse pe Ordinea de zi și, conform acesteia, Consiliul
Federal hotărăște următoarele:
1. Președintele Norris Măgeanu a prezentat Raportului Comisiei de Control al
Curții de Conturi privind verificarea activității financiar-economice a FRAS în
perioada 01.01.2015 – 31.12.2017. Membrii Consiliului Federal au luat la cunoștință
faptul că în urma acestui control activitatea financiar – economică a FRAS se
desfășoară în concordanță cu legile în vigoare și nu au existat măsuri pecuniare din
partea Comisiei de Control a Curții de Conturi.
2. Prezentarea de către dl. Bogdan Mihăescu a problemelor privind activitatea de
karting (etapa I CNKD din 28 – 29 aprilie 2018 Amckart București ).
Președinte FRAS, domnul Norris Măgeanu, a semnalat mai multe probleme
existente în cadrul disciplinei karting, atât din punct de vedere al organizării
etapelor, cât și din punct de vedere al managementului Comisiei de Karting. S-a
stabilit că este necesară numirea unui nou președinte de comisie, care să se
implice mult mai mult, precum și identificarea unor parteneri sau potențiali
organizatori de etape.
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Consiliul Federal a luat act de demisia din funcție a președintelui Comisiei de
Karting, domnul Adrian Iliescu.
În locul domnului Adrian Iliescu a fost numit în funția de președinte al Comisiei
de Karting domnul Bogdan Mihăescu, iar în cel mai scurt timp domnia sa va prezenta
Consiliului Federal echipa cu care va lucra și planul de activități pentru anul 2018.
- Votat în unanimitate
De asemenea, Consiliul Federal menține și insistă să se aplice regula ca toți
sportivii minori care solicită licență FRAS, indiferent de disciplină, sunt obligați să
trimită pe adresa licente@fras.ro o declarație notarială a cel puțin unuia dintre părinți,
valabilă pentru tot sezonul competițional 2018, prin care FRAS, membrii FRAS și
organizatorii de competiții sunt exonerați de orice răspundere în cazul unor eventuale
accidente.
3. Modificarea Calendarului Competițional 2018 în urma solicitărilor de anulare a
etapei a II-a CNOR – 19 – 22 aprilie 2018, a etapei I CNTA Gheorghieni – 13
mai 2018, a etapei I CN SuperRally Hunedoara – 13 mai 2018 și discutarea
modificării calendarului competițional de RallyRaid 2018 la solicitarea
președintelui Comisiei de Rally Raid – dl. Mihai Leonte.
În urma analizării documentelor trimise de către organizatorul Extreme
Adventure Baia Mare, Consiliul Federal aprobă anularea etapei a II-a a CNOR,
din 19-22 aprilie 2018, fără penalități pentru organizator.
În cazul primei etape din CNTA si CN Super Rally, Consiliul Federal aprobă
reprogramarea acestora, fără penalități pentru organizatori.
În privința etapei a II-a CNRR (1-3 iunie 2018 Baja Transilvania), președintele
Comisiei de Rally Raid, domnul Mihai Leonte, a precizat faptul că până în acest
moment nu a primit niciun document de la organizator, iar în aceste condiții
etapa respectivă are șanse infime să se desfășoare.
- Votat în unanimitate
FRAS Consiliul Federal
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4. Discutarea necesității constituirii Comisiei pentru Modificarea Statutului FRAS.
Propuneri de modificări la Statutul FRAS prezentate de dl. Mihai Leonte.
Consiliul Federal consideră oportună o astfel de inițiativă, însă din cauza
timpului scurt până la următoarea Adunare Generală, acest demers nu poate fi
finalizat la timp și în condiții optime.
- Votat în unanimitate
5. Diverse.
Domnul Dan Gîrtofan a anunțat demararea și implicarea directă în proiectul
ERA (Educatie, Responsabilitate, Atitudine) în liceele brașovene, la clasele a 12-a, prin
care se adresează atât adolescenților care dețin permise auto, cât și celor care le vor
putea obține în viitor. Dezbaterea are ca principală temă siguranța la volan.
Parteneriatul cu autoritățile brașovene se va derula pe o perioadă de 4 ani, iar FRAS șia exprimat disponibilitatea de a extinde acest proiect și la nivel national.
In următoarea ședința a Consiliului Federal va fi invitat promotorul
manifestărilor sportive cu mașini electrice, domnul Attila Ferencz.
Președintele FRAS, domnul Norris Măgeanu, a avansat ideea ca toate
documentele/materialele cu sigla FRAS să conțină și sigla cu steagul Uniunii
Europene.
- Votat în unanimitate
De asemenea, domnul președinte Norris Măgeanu a prezentat recentul protocol
semnat cu ACSI Italia, prin care cele doua foruri vor colabora pe teremen lung pentru
dezvoltarea și promovarea motorsportului din România și Italia.

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.
FRAS Consiliul Federal
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Întocmit,
Cristian Notaru

Prenume
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Semnătura
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