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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 4 / 24 martie 2022

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV
s-a întrunit în ședință ordinară joi, 24 martie, prin videoconferinţă, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Afilierea provizorie a structurilor sportive ACS Off Road Mobilzone 4x4 Bârlad şi
ACS Luca Motorsport.

2. Modificarea datei de desfăşurare a etapei a IV-a a Campionatului Naţional de Rally
Raid.

3. Validarea mandatului de reprezentare a preşedintelui Comisiei Naţionale de Rally
Raid, domnul Luigi Pîrşu, în raport cu comisia omonimă din cadrul Federaţiei Române
de Motociclism privind protocolul de colaborare pentru etapele comune.

4. Validarea componenţei Comisiei de Licenţiere.

5. Analizarea şi implementarea unor decizii şi propuneri discutate în cadrul Adunării
Generale din data de 14 martie 2022.

6. Înlocuirea a doi membri din cadrul Comisiei de Regulamente.

7. Prezentarea stadiului de pregătire şi dotare a arbitrilor şi oficialilor FRAS pentru
sezonul 2022.
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8. Aprobarea contractului cu Cramele Cricova S.R.L.

9. Analizarea mesajului umanitar trimis de către observatorul FIA, ucraineanul
Konstantin Bevz, privind situaţia cauzată de războiul din Ucraina.

10. Aprobarea implementării unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă şi
la contractele de prestări servicii cu firme care prelucrează date şi informaţii cu caracter
confidenţial.

11. 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.

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

1.Afilierea provizorie a structurilor sportive ACS Off Road Mobilzone 4x4 Bârlad şi
ACS Luca Motorsport.

Votat în unanimitate.

2. Amână modificarea datei de desfăşurare a etapei a IV-a din Campionatul Naţional de
Rally Raid.

Votat în unanimitate.
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3. Validează mandatul de reprezentare al domnului Luigi Pîrşu, preşedintele Comisiei
Naţionale de Rally Raid, în raport cu comisia omonimă din cadrul Federaţiei Române de
Motociclism privind dezvoltarea și completarea protocolului existent, inițiat prin
discuțiile purtate de Președintele FRAS, domnul Norris Măgeanu, și vicepreședintele
FRAS, Cătălin Nicolaescu, între cele două federaţii pentru etapele comune.

Votat în unanimitate.

4. Validează componenţa Comisiei de Licenţiere: Cristian Notaru - preşedinte; membri:
Ioan Badiu, Cătălin Nicolaescu, Petre Zarioiu, Cezar Romaniuc.

Votat în unanimitate.

5. a) Numirea în funcţia de preşedinte interimar al Comisiei de Acreditare a Şcolilor de
Pilotaj a domnului Norris Măgeanu; membri: Cătălin Nicolaescu, Ioan Badiu.

b) Decide să nu mai aprobe afilierea la FRAS a cluburilor constituite din unul sau mai
mulţi membri, persoane fizice, care au fost membri fondatori ai altor structuri sportive
dezafiliate pentru încălcări ale Statutului sau neplata datoriilor financiare. Pot fi
exceptate structurile sportive care cer afilierea la cel puţin 3 ani de la excluderea
structurii anterioare. Decizia va face şi obiectul unei modificări de statut care urmează să
fie supusă la vot în cadrul următoarei Adunări Generale.

c) Preşedintele FRAS, domnul Norris Măgeanu, a propus Consiliului Federal ca în
perioada următoare să fie consultaţi o serie de specialişti pentru iniţierea unor proceduri
de lucru la nivel administrativ al federaţiei, inclusiv certificare ISO.

d) Aprobarea însărcinării secretarului federal Petre Zarioiu de a încărca pe site-ul oficial
FRAS, www.fras.ro, toate informaţiile financiare de natură publică, inclusiv balanţe,
descărcări de gestiune, sume primite de la Ministerul Sportului şi împărţirea acestora pe
categorii.

Votat în unanimitate.

6.Aprobă noua componenţă a Comisiei de Regulamente: Rareş Florescu - preşedinte;
membri: Laurenţiu Oros, George Pârcălăboiu, Gheorghe Vlaicu, Florin Radu. Consiliul
Federal le mulţumeşte domnilor Remus Strian şi Ciprian Burnar pentru activitatea
depusă în cadrul acestei comisii.

Votat în unanimitate.

http://www.fras.ro,
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7. Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitri, domnul Ioan Badiu, a prezentat membrilor
Consiliului Federal situaţia privind stadiul de pregătire şi dotare pentru cei 336 de arbitri
şi oficiali care au solicitat licenţă pentru sezonul 2022. Aceştia au trecut printr-un stagiu
de pregătire online cu teste privind regulamentele naţionale şi internaţionale din raliu şi
viteză în coastă. De asemenea, au fost programate în perioada următoare şedinţe de
pregătire speciale pentru cronometrori, oficiali sau comisari tehnici.

Votat în unanimitate.

8.Aprobarea contractului cu Cramele Cricova S.R.L., cu amendamentul că numărul de
etape susţinut de către partener va scădea în funcţie de nevoile organizatorilor din CNRB
şi CNVC.

Votat în unanimitate.

9. Domnul Konstantin Bevz, observator FIA, a avut o intervenţie video în cadrul şedinţei
Consiliului Federal prin care a cerut şi ajutorul oamenilor din motorsportul românesc,
afirmând că principalul suport ar consta în trimiterea de maşini de teren pentru
transformarea acestora în ambulanţe, precum şi diverse produse sanitare, dar şi în
asigurarea cazării refugiaţilor din Ucraina.

10. Validează implementarea de acte adiţionale la contractele individiale de muncă şi la
contractele de prestări servicii cu firme care prelucrează date şi informaţii cu caracter
confidenţial.

Votat în unanimitate.

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
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Cătălin NICOLAESCU Vicepreședinte

Daniel UNGUR Vicepreședinte

Cristian NOTARU Secretar General

Justinian PLEȘA Membru

Denis MANEA Membru

Bogdan MIHĂESCU Membru Absent

Constantin FÂNTÂNĂ Membru

Ioan BADIU Membru


