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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 5 / 24 aprilie 2019

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV
s-a întrunit, prin videoconferință, în ședință ordinară miercuri, 24 aprilie 2019, în
conformitate cu prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea afilierii cluburilor ACS DTO Rally Pitești, ACS Best Ride București și
ACS Udy Off Road Racing Cluj.

2. Aprobarea contractului dintre FRAS și Consiliul Județean Argeș în vederea
organizării Raliului Argeșului din 2-4 aprilie 2019.

3. Aprobarea schimbărilor survenite în cadrul conducerii clubului TTH Motorsport
Cluj.

4. Aprobarea modificării datelor a două etape din cadrul Campionatului Național de
Drag Racing, la solicitarea președintelui comisiei, domnul Bogdan Niculescu.

5. Aprobarea unor clarificări în Regulamentul Campionatului Național de Rally Cross
cu privire la manșa 1 de calificări și aranjarea în grilă în manșele de calificări și
prefinala.

6. Analizarea situației clubului Sibiu Rally Team, care a organizat o sesiune de teste
pe 20 aprilie 2019, la Rășinari, fără acordul și actele necesare emise de FRAS.
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7. Analizarea variantei prin care să se suspende eliberarea Licenței de Organizator
și/sau a Permisului de Organizare către cluburile afiliate, care au restanțe financiare
către terți sau colaboratori, alții decât FRAS, persoane fizice sau juridice implicate în
organizarea de evenimente sportive FRAS. În același context și suspendrea eliberării
de licențe sportive sau a altor documente, cluburilor sau sportivilor care înregistrează
datorii între ei. Suspendarea intră în vigoare imediat ce FRAS a primit notificarea din
partea ”păgubitului” care trebuie să prezinte dovada neonorării contractului și a
amânării nejustificate a plății. Notificarea se trimite în același timp către FRAS și către
clubul sau sportivul datornic.

8. Completarea Caietului de sarcini pe 2019, pentru organizatorii de raliuri, cu
următorul articol: ”Se stabilește pentru anul 2019 o taxă MEDIA în valoare de 4.000
de euro pentru toți organizatorii de etape din cadrul Campionatului Național de Raliuri
2019. Această sumă va acoperi expunerea media on-line (live streaming) și TV în mod
egal pentru toate etapele din calendar”. Organizatorii vor asigura și cazarea, masa și
transportul echipelor media. O detaliere a tot ce înseamnă expunere media va fi
publicată ca anexă la Caietul de sarcini, după o consultare a tuturor organizatorilor în
cadrul unei ședințe comune, organizată de către Comisia de Raliuri”.

9. Modificarea taxei GPS de la 20 euro la 30 euro pentru sportivii din CNRD și de la
10 euro la 15 euro pentru cei din CNRD2, și instituirea unei taxe de garanție pentru
sistemul GPS, începând cu Raliul Aradului 2019.

10. Trimiterea către Comisiile de Raliuri și de Viteză în Coastă a următoarelor
propuneri care vizează completarea Calendarului competițional și/sau modificarea
structurii acestor campionate începând cu 2020: ASV Motorsport - pentru Organizarea
unei etape de Viteză în Coastă în Baia Mare (Gutâi), Sibiu Racing Team - pentru
organizarea unei etape de raliu pe macadam la Sibiu pe vechile probe consacrate, Savu
Racing Team - pentru organizarea unei etape de raliu pe asfalt la Brașov.

11. Prelungirea contractului dintre FRAS și AMC Racing privind exclusivitatea
organizării campionatului național de Super Rally.

12. Diverse
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Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art.
28 alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 9 membri:

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

La ședință a mai luat parte, în calitate de invitat, domnul Cristian Otobîcu,
reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului.

Domnul Denis Manea a lipsit la primele 3 puncte de pe Ordinea de zi.
În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat dl. Cristian

Notaru.

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

1. Afilierea provizorie a cluburilor ACS DTO Rally Pitești, ACS Best Ride București
și ACS Udy Off Road Racing Cluj.

2. Aprobarea contractului dintre FRAS și Consiliul Județean Argeș, în vederea
organizării Raliului Argeșului, în perioada 2-4 mai 2019, precum și parafarea unui
acord între FRAS și clubul organizator, prin care acesta din urmă se obligă să
deconteze întreaga sumă alocată desfășurării evenimentului.

3. Ia la cunoștință și aprobă modificările efectuate la nivelul conducerii clubului TTH
Motorsport Cluj, prin care doamna Mara-Olivia Crișan a fost numită în funcția de
președinte, iar Remus Aurel Verșan în cea de vicepreședinte. Transmite secretariatului
FRAS spre completare dosar club.

4. Aprobarea modificărilor celor două date din cadrul calendarului competițional al
Campionatului Național de Drag Racing 2019, astfel că Etapa a II-a, programată inițial
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pe 18-19 la Brăila, se va desfășura pe 1-2 iunie, în același loc, iar Etapa a III-a,
programată pe 22-23 iunie, la Arad, va avea loc pe 6-7 iulie, în același loc.

5. Aprobarea clarificărilor din cadrul Regulamentului Campionatului Național de Rally
Cross, privind manșa 1 de calificări și aranjarea în grilă în manșele de calificări și
prefinală. Modificările aprobate vor fi introduse în regulamentul cadru afișat pe site-ul
oficial FRAS. Votat în unanimitate.

6.Trimiterea cazului către Comisia de Disciplină din cadrul FRAS. Totodată,
reamintește tuturor cluburilor afiliate obligativitatea de a informa federația în cazul
organizării unor eventuale evenimente restricționate (de orice fel), sesiune de teste etc,
pentru obținerea avizelor necesare. Votat în unanimitate.

7.Luarea unei hotărâri în acest caz nu intră în atribuțiile Consiliului Federal și trimite
către secretariat propunerea de a fi discutat și analizat acest aspect în cadrul viitoarei
Adunări Generale a FRAS, iar în cazul în care până atunci vor apărea astfel de situații
vor fi analizate de Comisia de Disciplină. Votat în unanimitate.

8.Solicită Comisiei de Raliuri să stabilească o întâlnire cu reprezentanții cluburilor
organizatoare și ai altor cluburi reprezentative din Campionatul Național de Raliuri, în
care să se analizeze oportunitatea introducerii unei taxe Media, care să acopere o
mediatizare online (live streaming și TV) uniformă pentru toate etapele din cadrul
campionatului. Votat în unanimitate.

9.Nu se aprobă propunerea, urmând ca reprezentanții Comisiei de Raliuri, împreună cu
directorul sportiv al FRAS să identifice alte soluții pentru acoperirea acestor cheltuieli.

10.Trimiterea propunerilor respective către Comisia de Raliuri și la cea de Viteză în
Coastă, care vizează completarea calendarelor competiționale din 2020, după cum
urmează: Savu Racing Team - organizator al unei etape de raliu pe asfalt, la Brașov,
Sibiu Racing Team - organizator al unei etape de raliu pe macadam, la Sibiu, iar ASV
Motorsport - organizator al unei etape de viteză în coastă, la Baia Mare. De asemenea,
stabilește o taxă de 500 de euro la raliu și coastă pentru evaluarea posibilității
introducerii unei etape în calendarul FRAS, și o taxă de 100 de euro pentru celelalte
discipline. Achitarea acestor taxe nu garantează, însă, introducerea în calendarul oficial
a etapelor rerspective, dacă nu se îndeplinesc toate cerințele impuse de regulamentele
în vigoare. Votat în unanimitate.

11.Prelungirea contractului dintre FRAS și clubul AMC Racind Arad privind
organizarea Campionatului Național de Super Rally 2019. Votat în unanimitate.
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12. Aprobarea parteneriatului cu postul de radio Kiss FM pentru sezonul competițional
2019. 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 transmisă cluburilor sportive, în termen de maxim 3 zile,
prin intermediul secretariatului FRAS.

Întocmit,
Cristian Notaru

Prenume Nume Funcția Semnătura
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