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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV 

Consiliul Federal 

 

HOTĂRÂREA nr. 6 / 24 Iulie 2018 

 

 Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV 

s-a întrunit în ședința ordinară  marți, 24 Iulie 2018,  în conformitate cu prevederile 

STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi: 

1. Numirea Secretarului General. 

2. Stabilirea strategiei cu privire la structura campionatelor pentru 2019: 

 

a) - consultarea Comisiilor Sportive pe fiecare ramură în parte cu 

privire la acest aspect 

b) – stabilirea numărului de etape 

3. Propuneri venite din partea membrilor CF, către președinții Comisiilor 

Sportive sau Federale de îmbunătățire sau completare a regulamentelor 

specifice sportive, de licențiere sau a altor regulamente interne. 

4. Propuneri pentru soluții de investiții în echipament de cronometraj și 

echipament necesar comisiei tehnice. 

 

5. Parteneriat FRAS- Kaufland Electric. 

 

6. Stabilire dată desfășurare Gala Campionilor 2018. 

 

7. Analizarea posibilității ca o echipă a României să participe la TURKMEN 

DESERT RACE în perioada 11-15 septembrie. 
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8. Analizarea problemelor care au dus la discuțiile apărute în spațiul public 

după incidentele de la Raliul Perla Harghitei 2018. 

9. Analizarea modalității de organizare a evenimentelor privind stabilirea de 

recorduri pe Transfăgărășan. 

10. Discutarea modificărilor ulterioare de Calendar Competițional 2018 

solicitate de către organizatori și modul de numerotare a etapelor în aceste 

situații. 

11. Aprobarea unor modificari / detalieri / completari in Regulamentul 

Rallycross 2018 

12. Afilierea Provizorie a următoarelor cluburi : 

- Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii 

- Clubul Sportiv Municipal Tg. Mureș 

13.  Diverse. 

 

 

 

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

alineatul 5, din Statutul FRAS, prin participarea a 8 dintre cei 9 membri: 

1. Norris MĂGEANU  - Președinte  

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. Mihai LEONTE  - Membru  

9. Dan GIRTOFAN                 - Membru (Absent) 

 

A mai participat ca invitat domnul Ioan Badiu, directorul sportiv al federației. 
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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. La propunerea președintelui FRAS, domnul Norris Marcu Mageanu, a fost 

numit Secretar General domnul Cristian Notaru. Conform Statutului, la votul 

pentru această funcție, președintele și secretarul general nu votează. Propunerea 

s-a validat cu 4 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și o ”abținere”.  

 

2. Directorul sportiv al FRAS, domnul Ioan Badiu, împreună cu secretarul general, 

Cristian Notaru, vor lua legatura cu comisiile sportive din cadrul FRAS pentru 

conturarea calendarului competițional 2019. 

 

1. Transmite presedintelui CCA, domnul Ioan Badiu, să completeze ROF-ul CCA 

și sa pună în aplicare un nou criteriu privind delegarea arbitrilor și a oficialilor 

FRAS pe categorii de vârstă. Astfel:  

- arbitrii și oficialii FRAS cu vârsta de peste 65 de ani nu vor mai fi 

delegați în funcții active de traseu. 

- arbitrii și oficialii FRAS cu vârsta cuprinsă între 65 și 70 de ani vor 

ocupa funcții exclusiv în cadrul secretariatelor sau a comandamentelor 

competițiilor.  

- arbitrii și oficialii cu vârsta de peste 70 de ani nu vor mai fi delegați la 

competiții (nici pe traseu, nici în comandament), aceștia urmând să 

preia alte funcții în cadrul FRAS (președinți de colegii, lectori de 

automobilism sportiv, membri în diferite comisii federale). 
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        Menține decizia prin care încadrarea mașinilor înscrise la Viteză în Coastă, 

începând de anul urmator, se va face conform noilor reglementari FIA ce urmează să 

fie publicate de către forul mondial.  

         Începând din 2019,  licențierea piloților la karting se va face conform 

regulamentului CIK FIA. Începând cu etapa a 4-a a CNKD, se va efectua verificarea 

cifrei octanice a benzinei folosite de concurenți cu aparatul OCTANE METER din 

dotarea FRAS. 

         Transmite Comisiilor de Securitate și de Viteză în Coastă necesitatea unei atentii 

sporite la zonele care pot prezenta pericole pentru sportivi sau spectatori (stâlpi, ziduri, 

drumuri secundare) la etapele de Viteză în Coastă.  

Decide ca toate zonele periculoase sa fie protejate sau baricadate cu baloți de paie (sau 

alte materiale care pot suplini corespunzător rezistența la impact). 

 

1. Discutarea oportunității unor investiții în echipamente de cronometraj, necesare 

atât pentru Raliu, Viteză în Coastă, Karting și Rally Raid.  

 

1. FRAS se va alătura proiectului inițiat de Kaufland de construire și omologare 

pentru competiții a unui automobil complet electric. Toate fazele proiectului vor 

fi prezentate presei în cel mai scurt timp. 

 

2.  Gala Campionilor FRAS 2018 a fost stabilită pentru 8 decembrie. Locul de 

desfășurare al evenimentului va fi comunicat ulterior. 

 

3.  Aprobă participarea unei echipe a României la competiția Turkmen Desert Race 

si, de asemenea, aprobă modificarea contractului de finanțare către Ministerul 

Tineretului și Sportului, prin introducerea acestei competiții în calendarul de 
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activitați pe anul 2018.  

 

4. Dupa vizionarea diverselor materiale video și audio, membrii CF nu au găsit 

motive pentru demararea unei anchete în privința iesirii în decor a echipajului 

Gîrtofan/Mârza. Organizatorul Raliului Perla Harghitei 2018 nu este în culpă 

pentru ieșirea în decor a echipajului Gîrtofan/Mârza. Membrii Consiliului 

Federal recomandă sportivilor să fie mai reținuți în privința comentariilor din 

spațiul public, care fac referire la astfel de situatii nefericite. Totodată, Consiliul 

Federal își exprimă regretul pentru incidentul produs și urează echipajului o 

revenire cât mai rapidă în competiții.  

 

5. Felicită echipa Napoca Rally Academy și pe oficialii FRAS implicați in 

organizarea evenimentului de stabilire a recordului de viteza pe Transfăgărășan. 

Dat fiind interesul crescut pentru acest tip de record și din cauza complexității 

pregătirii sale, taxa privind Permisul de Organizare de evenimente - stabilirea de 

recorduri pe Transfăgărășan va fi de 10.000 de euro pentru traseul de 84, 3 

kilometri și de 5.000 de euro pentru traseul scurt de 12,3 kilometri. 

 

6.  Ia act și aprobă următoarele modificari de competiții: 

- Etapa a 5-a din CNKD, programată pe 29-30 septembrie, se va 

desfășura pe circuitul AMCKart Tunari. 

- Etapa a 2-a CNTA, programată inițial în data de 15 septembrie, la 

Craiova, s-a desfășurat în avans, pe 21 iulie, la Gheorghieni. 

- Etapa a 5-a din CND va avea loc în zilele de 25-26 august, la Rovinari, 

în timp ce etapa a 6-a, ultima, va avea loc pe 22-23 septembrie, la Baia 

Mare. 
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1.  Completarea Regulamentului de Rally Cross, cu excepția art. 20. 1.1 

(întocmirea clasamentului Open).  

 

7.  Amânarea afilierii provizorii a cluburilor CSM Tg. Jiu și CS Comunal Ghiroda 

și Giarmata Vii. 

 

8.  În baza cererilor primite, aprobă susținerea tinerilor sportivi sub 18 ani în 

competițiile interne și internationale, urmând să specifice în perioada următoare 

modul de implementare. 

La final, dar nu în cele din urma, CF al FRAS apreciază în mod deosebit 

conlucrarea celor doua comisii din cadrul FRAS, cea de Off Road și de Rally 

Raid pentru organizarea în premieră a unei etape comune în cadrul ArcFest, de 

la Orăștie, un eveniment care a reunit la start peste 100 de echipaje din România 

și Italia și s-a dovedit un real succes. Membrii CF transmit felicitari membrilor 

celor doua comisii și, în special președintilor, domnii Mihai Leonte și Costin 

Fântână. 

          

 

 

 

 

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 
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Prenume Nume Funcția Semnătura 

Norris MĂGEANU Președinte  

Cătălin  NICOLAESCU Vicepreședinte  

Daniel UNGUR Vicepreședinte  

Paula STAN Secretar General Interimar  

Justinian  PLEȘA Membru  

Bogdan MIHĂESCU Membru  

Matei MIHĂESCU Membru  

Dan GÎRTOFAN Membru         ABSENT 

Mihai LEONTE Membru  


