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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 5 / 29 martie 2022

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV
s-a întrunit în ședință extraordinară marţi, 29 martie, prin videoconferinţă, în
conformitate cu prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Suspendarea Permiselor de Organizare acordate tuturor evenimentelor restricționate
organizate sub autoritatea FRAS până la primirea unui raport final al Comisiei care
investighează accidentul de la Brașov și, după caz, revizuirea Planurilor de Securitate.

2. Implementarea unor măsuri suplimentare de siguranță pentru spectatori, începând de
la prima etapă din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă – Trofeul Râșnov.

3. Analizarea raportului preliminar al Comisiei de investigare a accidentului care a avut
loc la etapa de Promo Speed Challenge din data de 27 martie 2022.

4. Analizarea mai multor cereri de lămurire a sportivilor din disciplina Raliuri cu privire
la taxele cupelor monomarcă, în special a celor din grupa RC4.

5. Implementarea unui sistem de vânzare a biletelor pentru spectatori la etapele de raliu
şi viteză în coastă.

6. Diverse.
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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. Deși nu sunt date concludente pentru moment, care să stabilească o vină a
organizatorului, Consiliul Federal suspendă provizoriu acordarea de Permise de
Organizare evenimentelor restricţionate care NU sunt organizate pe circuit sau pe trasee
care permit poziționarea spectatorilor în zone sigure. La primirea unui raport final al
Comisiei care investighează accidentul de la Brașov, Consiliul va reanaliza situația.
Ulterior, fiecare solicitare de permise pentru evenimente restricţionate va trebui să fie
aprobată de către comisia sportivă de specialitate pentru fiecare disciplină în parte, iar
evenimentele să respecte normele de siguranţă standard existente şi la etapele de
campionat naţional.

FRAS va delega un observator pentru evenimentele restricţionate, iar acesta va avea
autoritatea să întrerupă sau să suspende cursa, în cazul în care este nevoie, din motive de
siguranţă.

Votat în unanimitate.

2. Aprobă implementarea unor noi măsuri de securitate pentru spectatori la etapele din
Campionatul Naţional de Viteză în Coastă. Acestea urmează să fie puse în aplicare
începând cu prima etapă a sezonului - Trofeul Râşnov (2-3 aprilie 2022).

Votat în unanimitate.
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3. O comisie din partea Federaţiei Române de Automobilism Sportiv a fost prezentă la
Braşov, unde a verificat modul în care s-au respectat condiţiile de siguranţă din cadrul
etapei de Promo Speed Challenge, în cadrul căreia un spectator şi-a pierdut viaţa după ce
a fost lovit de o maşină scăpată de sub control după trecerea liniei de finiş.
Comisia urmează să verifice și alte probe și să informeze Consiliul Federal cu stadiul
investigațiilor.

Votat în unanimitate.

4. Analizând Normele Financiare 2022 aprobate de Adunarea Generală, membrii CF
remarcă faptul că aceste sume trebuiau stabilite încă din decembrie, în cadrul Comisiei
de Raliuri. Conform Normelor Financiare, un automobil din grupa RC4 plătește către
Organizator 2200 de lei, respectiv 2550 lei, în funcţie de coeficientul raliului. Pe de altă
parte, până la acest moment, singurele cupe care au contracte în vigoare din anii
anteriori și care pot face obiectul dispozițiilor referitoare la cupele monomarcă din
Normele Financiare sunt Cupa Dacia şi Swift Cup, cupe destinate eminamente celor care
sunt la începutul carierei. Este evident că pe viitor o nouă propunere de Cupă, formată
din mașini de clase superioare trebuie reanalizată împreună cu Promotorul și
Organizatorii de Competiții.

Aprobat cu 6 voturi “pentru”, 2 “împotrivă”.

5. Demarează consultări cu organizatorii de competiţii în vederea implementării unui
sistem de bilete pentru etapele din CNRB şi CNVC, cu scopul de a oferi mai mult
confort şi siguranţă spectatorilor pasionaţi de motorsport.

Aprobat cu 5 voturi “pentru”, 3 “împotrivă”.

6. Aprobă o listă de 46 de sportivi propuşi pentru titlul de Maestru al Sportului, respectiv
Maestru Emerit al Sportului, şi validează performanţele acestora. Federaţia Română de
Automobilism va face toate demersurile necesare către Ministerul Sportului pentru
recunoaşterea meritelor acestora pe plan sportiv. De asemenea, suspendă primirea unor
alte dosare până la modificarea normelor şi punctajelor privind acordarea titlurilor.

Lista sportivilor:

1.Simone Tempestini - Maestru Emerit al Sportului
2.Gheorghe Barbu
3.Radu Dumitriu
4.Florin Nuță
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5.Gheorghe Nemeș
6.Viorel Obrejan
7.Dan Necula
8.Heinz Gollner
9.Silviu Moraru
10.Radu Gheorghe
11.Cătălin Nicolaescu
12.Ion Mihăilă
13.Lucien Hora
14.Horațiu Ionescu-Cristea
15.Valentin Porcișteanu
16.Daniel Mihai Dobre
17.Bogdan Marișca
18.Sebastian Itu
19.Daniel Ungur
20.Horațiu Fabius Savu
21.Edwin Keleti
22.Mario Paul Andronic
23.Marc Banca
24.Bogdan Cuzma
25.Mircea Pădurean
26.Dorin Pulpea
27.Ciprian Solomon
28.Mihai Leu
29.Gabriel Lazăr
30.Flavius Câmpeanu
31.Alexandru Krepelka
32.Bogdan Iancu
33.Valentin Nemțanu
34.Sorin Țențu (decedat)
35.Dan Mărgescu (decedat)
36.Adrian Răspopa (decedat)
37.Iulian Nicolaescu
38.Mihai Alexandrescu
39.Raul Badiu
40.Dan Nirișteanu
41. Andy Vișoiu
42. Claudiu Peştean
43. Teodor Vişoiu
44. Cristian Craveţ
45. Marius Pop
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46. Laurenţiu Dobrică

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

Bogdan MIHĂESCU Membru Absent

Constantin FÂNTÂNĂ Membru

Ioan BADIU Membru


