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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 11 / 21 septembrie 2021

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DEAUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședință ordinară marţi, 21 septembrie, prin videoconferinţă, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Analizarea raportului Comisiei de Anchetă privind accidentul tragic de la Raliul Iaşului,
soldat cu decesul pilotului Adrian Răspopa.

2. Anularea etapei a III-a din CN Klausenburg Retro, programată iniţial la Dej, în perioada 18-
19 septembrie.

3. Analizarea sesizării Comisiei Naţionale de Rallycross privind comportamentul nesportiv al
mai multor instructori.

4. Devansarea etapei a V-a din cadrul CN de Slalom Paralel, ultima a sezonului, din 30
octombrie în data de 23 octombrie.

5. Reanalizarea demisiei domnului Gheorghe Barbu din funcţia de membru al Comisiei de Apel
a Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.

6. Analizarea posibilităţii de anulare, la cererea organizatorului, a penultimei etape din
Campionatul Naţional de Raliuri Betano, Raliul Nordului.

7. Diverse.



FRAS Consiliul Federal Hotărârea nr. 11 din 21 septembrie 2021

Pagina 2

Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art. 28
alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența celor 9 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
8. Ioan BADIU - Membru
9. Constantin FÂNTÂNĂ - Membru

În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat domnul Petre
Zarioiu.

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

1. Consiliul Federal a fost informat cu privire la stadiul desfăşurării anchetei care nu a
putut fi definitivată, membrii comisiei având încă deschisă procedura de experizare a
maşinii, precum şi completarea dosarului cu declaraţii ale unor martori importanţi
prezenţi la faţa locului.

2. Ia act de anularea etapei a III-a din Campionatul Naţional Klausenburg Retro,
programată iniţial în perioada 18-19 septembrie, la Dej. Astfel, ultima etapă a sezonului
va avea loc la data de 16 octombrie, pe circuitul Transilvania Motor Ring.

Consiliul Federal solicită tuturor organizatorilor să îşi programeze etapele în aşa fel încât
să solicite anulări sau reprogramări doar în condiţii de forţă majoră.

Votat în unanimitate.

3. Comisia Naţională de Rallycross a prezentat Consiliului Federal un raport referitor la
o serie de incidente care au avut loc la etapele recente din campionat, iar potrivit
Regulamentului Disciplinar se sancţionează cu suspendare sau amendă “pilotarea în
competiţie sau în zona competiţiei a unui autovehicul într-un mod care pune în pericol
siguranţa celorlalţi sportivi, a arbitrilor, a spectatorilor, sau care deranjează pe ceilalţi
sportivi”.



FRAS Consiliul Federal Hotărârea nr. 11 din 21 septembrie 2021

Pagina 3

Astfel, Comisia Naţională de Rallycross a solicitat suspendarea pentru o etapă a
instructorilor Gheorghe Ticuţă, Mihai Berbecaru şi Dragoş Cîndescu. Sancţiunea se
aplică doar pentru postura de instructor, nu şi de pilot în CN de Rallycross.

Consiliul Federal consideră că instructorul unui junior are o responsabilitatea foarte
mare şi trebuie să fie un exemplu pentru tinerii piloţi şi să intervină în orice situaţie
considerată periculoasă. De asemenea, Consiliul Federal a solicitat Comisiei Naţionale
de Rallycross să actualizeze regulamentul pentru sezonul 2022 astfel încât rolul
instructorilor pentru juniori să fie foarte bine definit şi să analizeze dacă se impune
creşterea vârstei minime pentru concurenţii juniori.

Ultima etapă din CNRC a fost confirmată pentru perioada 16-17 octombrie, la
Câmpulung Muscel.

Votat în unanimitate.

4. Aprobă devansarea ultimei etape din Campionatul Naţional de Slalom Paralel,
programată iniţial în 30 octombrie, pentru data de 23 octombrie 2021, la Şura Mare.

Votat în unanimitate.

5. Ia act de demisia domnului Gheorghe Barbu din funcţia de membru al Comisiei de
Apel.

Votat în unanimitate.

6. Aprobă anularea penultimei etape din Campionatul Naţional de Raliuri Betano, Raliul
Nordului, la solicitarea organizatorului, după o serie de discuţii cu autorităţile locale şi
alte instituţii implicate în organizarea competiţiei.

Astfel, ultimele două etape din CNR Betano 2021 vor fi Raliul Clujului şi Raliul
Bucovinei.

Votat în unanimitate.

7. Ediţia din 2021 a Galei Campionilor FRAS va avea loc la data de 27 noiembrie, la
Timişoara.
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În funcţie de evoluţia restricţiilor impuse de către autorităţi din cauza pandemiei de
COVID-19, evenimentul poate fi împărţit în mai multe serii.

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
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