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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 4 / 8 decembrie 2020

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DEAUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședință ordinară marţi, 8 decembrie, prin videoconferinţă, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Omologarea rezultatelor provizorii ale sezonului competiţional 2020.

2. Ratificarea hotărârilor Biroului Executiv al FRAS numerele 15, 16, 17. Etapele din
calendarele competiţionale ale campionatelor naţionale de Raliuri Betano, de Viteză în Coastă
şi Super Rally devin oficiale şi vor fi validate după semnarea contractelor dintre organizatori şi
FRAS.

3. Propunere de transformare în lei a sumelor din Normele Financiare pentru sezonul
competiţional 2021.

4. Propunere de modificare a Statutului FRAS, prin introducerea disciplinelor digitale şi pe
simulator cu raportarea la toate disciplinele sportive existente deja.

5. Însărcinarea preşedintelui şi juristului FRAS să identifice proceduri astfel încât şedinţele
Biroului Executiv, Consiliului Federal, Adunării Generale, precum şi şedinţele comisiilor
federale/sportive să se desfăşoare online.

6. Propunere ca documentele interne din cadrul competiţiilor să aibă valabilitate şi fără
semnătura olografă, dacă aceste documente vin din partea secretariatului competiţiei sau a
comisiilor FRAS.

7. Propunere de comasare a taxei de garanţie pentru aparatele GPS repartizate sportivilor cu
licenţă anuală din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Betano în suma facturată pentru
licenţierea anuală.
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8. Propunere de modificare a modului în care se poate obţine licenţa pentru sportivii debutanţi
în cadrul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă.

9. Propunere ca toţi arbitrii şi oficialii prezenţi la competiţiile sub egida FRAS să fie delegaţi de
Comisia Centrală de Arbitri, iar secretarul cursei să se ocupe de trimiterea dosarului etapei către
secretariatul FRAS, până în prima zi de marţi de după eveniment, ora 12:00.

10. Propunere de înfiinţare a Campionatului Naţional de Time Attack al României - ROTAC.

11. Propunere de înfiinţare a Campionatului Naţional Radical Cup.

12. 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:



FRAS Consiliul Federal Hotărârea nr. 4 din 8 decembrie 2020

Pagina 3

1. Omologarea rezultatelor finale ale sezonului competiţional 2020.

Votat în unanimitate.

2. Ratifică hotărârile Biroului Executiv 15, 16 şi 17/2020, cu menţiunea că denumirea de
“şcoală de pilotaj” poate fi folosită doar pentru discipline precum raliu, viteză în coastă, drift
sau off-road, în timp ce pentru alte discipline cluburile pot solicita FRAS acreditarea pentru
organizarea de “cursuri de iniţiere şi perfecţionare pentru disciplina sportivă”.

Calendarele finale pentru sezonul 2021 din Campionatul Naţional de Raliuri Betano,
Campionatul Naţional de Viteză în Coastă şi Campionatul Naţional de Super Rally vor fi
validate într-o viitoare şedinţă a Consiliului Federal, după semnarea contractelor cu
organizatorii fiecărei etape în parte.

Aprobat cu 7 voturi “pentru” şi 1 “împotrivă”.

3. Aprobă modificarea sumelor prezente în Normele financiare pentru sezonul 2021 din
moneda euro în lei.

În cazul în care cursul de schimb BNR RON-EURO suferă schimbări mai mari de 5% se
aprobă revizuirea acestora.

Votat în unanimitate.

4. Aprobă modificarea Statutului FRAS prin introducerea competiţiilor sportive digitale şi pe
simulator cu raportarea la toate disciplinele sportive existente deja, decizia urmând să fie
supusă ratificării în Adunarea Generală.

Votat în unanimitate.

5. Aprobă împuternicirea preşedintelui şi juristului FRAS de a identifica proceduri şi a propune
modificări în Statutul FRAS, care ulterior vor fi supuse aprobării, astfel încât şedinţele Biroului
Executiv, Consiliului Federal, Adunării Generale, precum şi şedinţele comisiilor
federale/sportive să se poată desfăşura şi online.
În scopul ducerii la îndeplinire a punctelor 4 şi 5, preşedintele FRAS va prezenta Consiliului
Federal propunerea de modificare a Statutului.

Votat în unanimitate.

6. Aprobă propunerea ca documentele interne din cadrul competiţiilor să aibă valabilitate şi fără
semnătura olografă, dacă aceste documente vin din partea secretariatului competiţiei sau a
comisiilor FRAS.
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Votat în unanimitate.

7. Aprobă cererea Secretariatului FRAS ca taxa de garanţie pentru aparatele GPS repartizate
sportivilor cu licenţă anuală din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri Betano să fie
facturată odată cu emiterea facturii pentru licenţiere. Valoarea garanţiei va fi returnată către
sportivi după încheierea sezonului.

Votat în unanimitate.

8. Aprobă schimbarea modului în care se poate obţine licenţa de debutant în cadrul
Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, astfel încât sunt obligatorii cel puţin 4 etape
încheiate în sezon, dintre care două obligatoriu la Viteză în Coastă 2, iar alte două la alegere din
orice disciplină, fiind obligatorie licenţierea pentru fiecare disciplină în parte.

Votat în unanimitate.

9. Aprobă ca arbitrii şi oficialii de la competiţiile organizate sub egida FRAS să fie delegaţi
doar de către Comisia Centrală de Arbitri şi să deţină obligatoriu licenţă şi asigurare pentru anul
în curs.
De asemenea, aprobă propunerea ca secretarul fiecărei competiţii să fie responsabil pentru
trimiterea către FRAS, în vederea analizării rezultatelor de către Comisia de Competiţii, a
dosarului cursei până în prima zi de marţi după eveniment, ora 12:00. Secretarul cursei va avea
obligaţia să trimită către FRAS, după desfăşurarea evenimentului, un scurt rezumat şi o serie de
fotografii, în vederea promovării competiţiei pe canalele media ale Federaţiei Române de
Automobilism Sportiv.

Votat în unanimitate.

10. Aprobă înfiinţarea Campionatului Naţional de Time Attack al României - ROTAC, comisia
şi regulamentul competiţiei urmând să fie prezentate în următoarea şedinţă a Consiliului
Federal.

Votat în unanimitate.

11. Aprobă înfiinţarea Campionatului Naţional Radical Cup, regulamentul competiţiei urmând
să fie prezentat în următoarea şedinţă a Consiliului Federal.

Votat în unanimitate.

12. Aprobă introducerea Clasei STREET în Campionatul Naţional de Drift din sezonul 2021,
cu scopul de a pregăti viitori piloţi de drift pentru clasele superioare. Taxa de licenţă anuală a
fost stabilită la 100 de lei, plus asigurarea obligatorie, iar competiţia va avea loc doar pe
circuitele omologate.
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Permite Comisiei Centrale de Arbitri să licenţieze arbitri cu vârste de peste 65 de ani, aceştia
pot fi delegaţi, cu prioritate la secretariat, la competiţiile sub egida FRAS, cu excepţia
campionatelor naţionale de Raliuri, Viteză în Coastă, Super Rally, Drift şi Off Road.

Începând cu anul 2021, pe lânga taxa de 100 de euro percepută pentru fiecare roll-cage
confecţionat de către firmele autorizate FRAS, se va percepe aceeaşi sumă şi în cazul
montării/sudurii roll-cage-urilor gata confecţionate şi achiziţionate de la societăţi specializate
pe maşinile de competiţie.

Având în vedere faptul că şi 2021 se întrevede a fi un an dificil din punct de vedere economic,
Consiliul Federal a decis modificarea valorii garanţiei care trebuie achitată de către
organizatorii de etape din campionatele naţionale de raliuri, viteză în coastă şi Super Rally, de
la 50% la 30% din valoarea permisului de organizare. Suma trebuie achitată până cel târziu în
ziua de 15 ianuarie a anului în care are loc competiţia pentru care se solicită permis de
organizare. Întârzierea îndeplinirii obligaţiilor de plată poate duce la retragerea evenimentului
din calendarul competiţional.

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

Cătălin NICOLAESCU Vicepreședinte

Daniel UNGUR Vicepreședinte

Cristian NOTARU Secretar General

Justinian PLEȘA Membru

Denis MANEA Membru



FRAS Consiliul Federal Hotărârea nr. 4 din 8 decembrie 2020

Pagina 6

Bogdan MIHĂESCU Membru Absent

Constantin FÂNTÂNĂ Membru

Ioan BADIU Membru


