FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal
HOTĂRÂREA nr. 6 / 31 mai 2019
Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV s-a întrunit în ședință ordinară vineri, 31 mai 2019, în conformitate cu prevederile STATUTULUI,
cu următoarea Ordine de zi:
1. Propunerea de numire în functia de președinte al Comisiei pentru Tineri a domnului Alexandru
Berea.
2. Aprobarea proiectului Motorsport Start, un proiect amplu de apropierea a sporturilor cu motor de
conducătorii auto din România. Printre altele, Motorsport Start va gestiona competiții de îndemânare,
va oferi informații cu privire la modul de inițiere în pilotajul auto și va susține juniorii din cadrul
FRAS pentru atingerea obiectivelor.
3. Afilierea provizorie a cluburilor Hobby Auto Sport Brăila și ACS 4x4 Sighișoara.
4. Reprogramarea etapelor a II-a și a III-a din cadrul Campionatului Național de Drag Racing.
5. Analizarea propunerii domnului Adrian Chiru, în calitate de președinte al Comisiei de Competiții,
ca la toate evenimentele organizate sub egida FRAS să existe un singur format de documente la toate
disciplinele, pentru eficientizarea activității și o mai rapida omologare a rezultatelor.
6. Schimbarea interfeței site-ului oficial FRAS cu o versiune mai modernă și mai usor de accesat,
precum și demararea unor cereri de oferte.
7. Analizarea necesității încheierii unui protocol între FRAS și Compania Națională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere din România S.A. București, privind aplicarea Ordinului 290/17.06.2013 și a
Ordinului 1854/29.12.2017, referitoare la acordarea avizelor pentru manifestările culturale, artistice
și sportive pe drumurile publice.
8. Propunerea de sancționare a sportivilor și oficialilor care refuză să întocmească un raport primit
după o competiție din partea observatorului FRAS. De asemenea, sancționarea organizatorilor de
competiții care publică informații oficiale înaintea primirii acordului FRAS asupra acestora.
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9. Rediscutarea încheierii unui protocol între FRAS și Registrul Auto Român
10. Diverse

Ședința Consiliului Federal este statutară, fiind întrunit cvorumul conform art. 28
alineatul 5, din Statutul FRAS, în prezența a 7 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 - absent
7. Bogdan MIHĂESCU
- Membru - absent
8. Constantin FÂNTÂNĂ
- Membru
9. Ioan BADIU
- Membru
În funcția de secretar al ședinței Consiliului Federal a fost desemnat domnul
Cezar Romaniuc.
S-au analizat materialele incluse pe Ordinea de zi și, conform acesteia, Consiliul Federal hotărăște:
1. Numirea în funcția de președinte al Comisiei pentru Tineri din cadrul FRAS a
domnului Alexandru Berea, la propunerea și în locul domnului Norris Marcu
Măgeanu. Noul președinte va alege membrii comisiei și îi va propune spre validare în
următorul
Consiliu
Federal.
Votat
în
unanimitate.
2. Aprobarea proiectului Motorsport Start, un proiect de promovare și formare a
tinerilor
pasionați
de
motorsport.
Votat
în
unanimitate.
3. Afilierea provizorie a cluburilor Hobby Auto Sport Brăila și ACS 4x4 Sighișoara.
Votat
în
unanimitate.
4. Reprogramarea etapelor a II-a și a III-a din cadrul Campionatului Național de Drag
Racing. Etapa a II-a se va desfășura pe 8-9 iunie, la Brăila, în timp ce etapa a III-a va
avea loc pe 13-14 iulie, la Arad. Votat în unanimitate.
5. Aprobă propunerea președintelui Comisiei de Competiții, domnul Adrian Chiru, și
transmite secretariatului să informeze președinții de comisii din cadrul FRAS, care, la
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rândul lor, vor înștiința organizatorii de competiții pentru implementarea procedurii.
De asemenea, în cel mai scurt timp, pe site-ul oficial FRAS va exista o secțiune
dedicată exclusiv oficialilor curselor, care se va accesa cu username și parola, unde se
va ține evidența tuturor deciziilor luate la fiecare dintre evenimentele din calendarul
competițional.
6. Schimbarea site-ului oficial al FRAS, cu o varianta mult mai modernă, și mai usor
de utilizat. În perioada următoare se va demara procedura de cerere de oferte pentru
producție și se va stabili partenerul cu care se va colabora.
7. Continuarea demersurilor pe care FRAS le-a început de mai mult timp pentru
rezolvarea acestei situații, în așteptarea unui răspuns din partea autorităților
competente.
8. Admite propunerea și trimite către comisiile sportive din cadrul FRAS pentru
implementare. În cadrul comisiilor se va stabili cuantumul penalităților pentru
nerespectarea procedurii de completare a rapoartelor dupa evenimente de către sportivi
și/sau organizatori, precum și pentru publicarea documentelor oficiale înaintea
aprobării. FRAS consideră foarte importantă opinia sportivilor și a organizatorilor, dar
tocmai din acest motiv trebuie să existe și o responsabilitate a celor implicați, astfel ca
rapoartele cerute de observatorul FRAS să fie trimise la timp.
9. FRAS a depus documentația necesară și vor urma întâlniri între reprezentanți FRAS
și RAR pentru găsirea de soluții.
10. S-a discutat în privința locației de desfășurare a Galei Campionilor 2019, urmând
ca în cel mai scurt să se prezinte propunerile finale pentru alegerea celei mai bune
variante.
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,
Cezar Romaniuc
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