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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 10 / 14 septembrie 2021

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DEAUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședință ordinară marţi, 14 septembrie, prin videoconferinţă, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Ratificarea Hotărârilor nr. 11, 12, 13 şi 14/2021 ale Biroului Executiv FRAS.

2. Anularea etapei a VIII-a din cadrul Campionatului Naţional de Rallycross, programată în
perioada 25-26 septembrie, la Piteşti.

3. Amânarea etapei a III-a din cadrul Campionatului Naţional de Drag Racing, programată
iniţial pe 11-12 septembrie 2021, pentru perioada 2-3 octombrie 2021, aceasta fiind şi ultima
etapă a campionatului.

4. Reprogramarea etapei a VIII-a din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă 2, de la Şugaş
Băi, din 25 septembrie în 2 octombrie.

5. Reprogramarea etapelor IV şi V din Campionatul Naţional de Slalom Paralel.

6. Analizarea demisiei domnului Gheorghe Barbu din funcţia de membru al Comisiei de Apel
FRAS.

7. Validarea noului preşedinte al Comisiei Naţionale de Rally Raid, domnul Luigi Pîrşu.
Analizarea contestaţiei formulată de echipa domnului Florin Guran.
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8. Analizarea raportului transmis de către sportivii participanţi în CNR Betano, în urma
accidentului de la Raliul Iaşului, soldat cu decesul pilotului Adrian Răspopa.

9. Diverse.

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
2. Cătălin NICOLAESCU - Vicepreședinte
3. Daniel UNGUR - Vicepreședinte
4. Cristian NOTARU - Secretar General
5. Justinian PLEȘA - Membru
6. Denis MANEA - Membru
7. Bogdan MIHĂESCU - Membru (absent)
8. Ioan BADIU - Membru
9. Constantin FÂNTÂNĂ - Membru

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat domnul Petre
Zarioiu. Reprezentantul MTS, domnul Nicu Daniel a fost informat cu privire la
subiectele Ordinii de Zi, precum și cu hotărârile adoptate.

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

1. Ratifică Hotărârile nr. 11, 12, 13 şi 14/2021 ale Biroului Executiv FRAS.

Votat în unanimitate.

2. Aprobă anularea etapei a VIII-a din Campionatul Naţional de Rallycross. Comisia de
Rallycross va analiza până la următoarea şedinţă a Consiliului Federal dacă celelalte
două etape existente în calendar să mai aibă loc.

Votat în unanimitate.

3. Aprobă amânarea etapei a III-a din Campionatul Naţional de Drag Racing pentru
perioada 2-3 octombrie 2021. Aceasta va fi şi ultima etapă a sezonului.

Votat în unanimitate.
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4. Aprobă reprogramarea etapei a VIII-a din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă 2,
de la Şugaş Băi, pentru data de 2 octombrie 2021.

Votat în unanimitate.

5.Aprobă reprogramarea etapei a IV-a din Campionatul Naţional de Slalom Paralel pentru
data de 3 octombrie, iar în privința etapei a V-a se ia în calcul decalarea pentru sâmbătă, 16
octombrie, după consultarea și acordul Comisiei Naționale de Rallycross, având în vedere că
la acea dată este programată etapa a IX-a a campionatului.

Votat în unanimitate.

6. Amână analizarea demisiei domnului Gheorghe Barbu din funcţia de membru al
Comisiei de Apel FRAS pentru următoarea ședință.

Votat în unanimitate.

7. Consiliul Federal a luat act şi a analizat contestaţia depusă de echipa domnului
Florin Guran, cu privire la eligibilitatea candidaturii domnului Luigi Pîrșu şi consideră
că o astfel de contestaţie trebuia formulată la depunerea candidaturii contracandidatului.
În plus, numărul mare de voturi primit de domnul Luigi Pîrșu arată acceptul și dorința
cluburilor ca acesta să îi reprezinte.

Validează alegerea în funcţie de preşedinte al Comisiei Naţionale de Rally Raid a
domnului Luigi Pîrşu.

Votat în unanimitate.

8. Consiliul Federal a fost informat despre formarea prin hotărâre a Biroului Executiv a
unei Comisii de Anchetă privind stabilirea cauzelor care au dus la decesul sportivului
Adrian Răspopa. Din comisie fac parte Norris Măgeanu (preşedinte FRAS), Daniel
Ungur (preşedinte Comisia de Raliuri), Ioan Badiu (director sportiv FRAS), Cătălin
Nicolaescu (preşedinte Comisia de Securitate), Romeo Dănilă (preşedinte Comisia
Medicală), George Grigorescu, Ciprian Solomon (membri Comisia de Raliuri).

În cadrul şedinţei Consiliului Federal au fost invitaţi şi sportivii Adrian Teslovan şi
Alexandru Piţigoi, dar şi organizatorul Raliului Iaşului, domnul Dan Codreanu. Cei doi
piloţi au prezentat Consiliului Federal o serie de măsuri pe care sportivii îşi doresc să
fie adoptate în cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Betano.
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Domnul Dan Codreanu a spus că în cei 8 ani de când organizează raliuri a luat toate
măsurile de securitate şi Raliul Iaşului este una dintre cele mai bine pregătite competiţii
din acest punct de vedere.

Preşedintele şi directorul sportiv al FRAS au prezentat Consiliului Federal şi celorlalţi
invitaţi informațiile generale care s-au strâns până la momentul ședinței, în urma
audierilor, declarațiilor, vizionării diverselor materiale înregistrate. Se fac eforturi
pentru finalizarea raportului în cel mai scurt timp, dar mai sunt persoane care nu au fost
încă audiate precum și instituții care mai trebuie să trimită informații. Din punct de
vedere al respectării Planului de Securitate, organizatorul și-a îndeplinit toate
obligațiile, mai mult de atât, prezența elicopterului SMURD a scăzut mult timpul de
ajungere la spital. În această cauză a fost deschis separat și un proces penal. Consiliul
Federal va convoca o nouă ședință pentru analizarea noilor informații din acest caz.
Consiliul Federal a transmis Comisiei de Raliuri preluarea discuțiilor cu sportivii și
organizatorii din campionat pentru o creștere a securității pe probele speciale, cu
aplicare, în măsura posibilităților, de la competiția imediat următoare, Raliul Clujului.
Consiliul Federal a mai aprobat inițierea demersurilor de achiziționare a trei vehicule
tip FIV (First Intervention Vehicle) care să poată interveni direct în cazuri de urgență,
cu personal medical și de descarcerare. Membrii BEx vor construi în perioada
următoare proiectul acestui tip de mașină de intervenție, în strânsă legătură cu echipaje
profesioniste din rândul IGSU, la Raliul Clujului urmând să se facă o prezentare a unui
astfel de vehicul. Consiliul Federal a luat act de informarea organizatorului Raliului
Clujului care a anunțat prezența a două elicoptere pregătite pentru intervenție în timpul
competiției, precum și alte măsuri suplimentare față de Planul de Securitate aprobat
inițial.

9. Având în vedere intențiile de rezolvare a carențelor semnalate Școlilor de Pilotaj
Auto Blic și Vali Porcișteanu Racing, Comisia de Acreditare a Şcolilor de Pilotaj a
propus Consiliului Federal ridicarea suspendării pentru cele două școli și înlocuirea
sancțiunii cu avertisment. Dacă aceleași probleme vor fi sesizate din nou, se va aplica
direct măsura inițială.

Consiliul Federal a primit o solicitare din partea Comisiei de Regulamente FRAS de
clarificare a Regulamentului Campionatului Naţional de Viteză în Coastă 2021, potrivit
articolului 31.1 privind “Aplicarea şi interpretarea regulamentului”. În articolul 25.7 se
adaugă expresia “cu licenţă anuală”, astfel încât să se înţeleagă că o grupă/clasă poate
fi constituită doar pe baza numărului de piloţi cu licenţă anuală care punctează în
clasamentul general, fără să fie luaţi în calcul concurenţii cu licenţă one-event.

Votat în unanimitate.
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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 publicată pe site-ul oficial al FRAS în termen de maxim 3 zile, prin
intermediul secretariatului FRAS.

Întocmit, Petre Zarioiu

Prenume Nume Funcția Semnătura

Norris MĂGEANU Președinte

Cătălin NICOLAESCU Vicepreședinte

Daniel UNGUR Vicepreședinte

Cristian NOTARU Secretar General

Justinian PLEȘA Membru

Denis MANEA Membru

Bogdan MIHĂESCU Membru

Constantin FÂNTÂNĂ Membru

Ioan BADIU Membru


