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FEDERAŢIAROMÂNĂ DEAUTOMOBILISM SPORTIV
Consiliul Federal

HOTĂRÂREA nr. 8 / 21 iulie 2021

Consiliul Federal al FEDERAȚIEI ROMÂNE DEAUTOMOBILISM SPORTIV s-a
întrunit în ședință ordinară miercuri, 21 iulie, prin videoconferinţă, în conformitate cu
prevederile STATUTULUI, cu următoarea Ordine de zi:

1. Propunerea de afiliere provizorie a structurii sportive A.C.S. Hobby Motorsport Bucureşti.

2. Schimbarea denumirii structurii sportive A.C.S. Fun&Sports în A.C.S. Romanian Retro
Racing.

3. Propunerea de înlocuire a domnului Arman Aghagianian din cadrul Comisiei de Vehicule
Electrice şi Energii Alternative cu doamna Meda Adriana Zamfir.

4. Reprogramarea competiţiei Baja Adrenaline Borsec, etapă din Campionatul Naţional de
Rally Raid, programată iniţial în perioada 24-26 iulie, pentru perioada 15-17 octombrie 2021.

5. Înștiințarea reprezentantului MTS, delegat în relația cu FRAS, domnul Daniel Nicu, despre
faptul că Automobil Clubul Român (ACR) a fost scos din Legea Sportului și comunicarea
acestui fapt Registrului Sportiv în vederea ridicării CIS-ului.

6. Propunere de îmbunătăţire a măsurilor de securitate în cadrul Campionatul Naţional de
Slalom Paralel.

7. Analizarea expertizei făcută de Comisia Naţională de Off Road a maşinii de concurs a
pilotului Adrian Cernea și a raportului FRAS întocmit în urma anchetei privind decesul
sportivului.

8. 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
3. Daniel UNGUR - Vicepreședinte
4. Cristian NOTARU - Secretar General
5. Justinian PLEȘA - Membru
6. Denis MANEA - Membru
7. Bogdan MIHĂESCU - Membru
8. Ioan BADIU - Membru
9. Constantin FÂNTÂNĂ - 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. Aprobă afilierea provizorie a A.C.S. Hobby Motorsport Bucureşti.

Votat în unanimitate.

2. Validează schimbarea denumirii structurii sportive A.C.S. Fun&Sports în A.C.S.
Romanian Retro Racing.

Votat în unanimitate.

3. Aprobă înlocuirea domnului Arman Aghagianian din cadrul Comisiei de Vehicule
Electrice şi Energii Alternative cu doamna Meda Adriana Zamfir.

Votat în unanimitate.

4. Aprobă reprogramarea competiţiei Baja Adrenaline Borsec, etapă din Campionatul
Naţional de Rally Raid, programată iniţial în perioada 24-26 iulie, pentru perioada 15-17
octombrie 2021.

Votat în unanimitate.

5. Federaţia Română de Automobilism Sportiv va retransmite Ministerului Tineretului şi
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Sportului şi prin delegatul ministerului în relaţia cu FRAS, domnul Daniel Nicu, faptul
că Asociația Automobil Clubul Român (ACR) a fost eliminată definitiv din Legea
Sportului, aceasta pierzând automat și singurul argument care ar fi putut justifica
deținerea Certificatului de Identitate Sportivă. FRAS cere delegatului MTS să informeze
oficial Departamentul Registru Sportiv din cadrul MTS despre acest fapt, în vederea
acționării în consecință.

Votat în unanimitate.

6. Solicită Comisiei Naţionale de Slalom Paralel să revizuiască regulamentul cadru
pentru îmbunătăţirea siguranţei sportivilor şi a oferi şanse egale tuturor concurenţilor,
evitându-se astfel situaţiile în care autoturisme de ultimă generaţie concurează cu unele
mai vechi, deşi au aceeaşi capacitate cilindrică.

Votat în unanimitate.

7. Cu privire la evenimentul nefericit care a dus la decesul sportivului Adrian Cernea, în
timpul celei de-a doua etape din Campionatul Național de Off Road, la Slanic Moldova,
Consiliul Federal,

Analizând

- raportul Comisiei Naționale de Off Road
- raportul reprezentatului Comisiei Naționale de Off Road în urma expertizării
automobilului de concurs cu numărul 303
- declarația președintelui Comisiei Naționale de Off Road, domnul Constantin Fântână
- declarațiile tuturor celor implicați în evenimentele care au dus la decesul sportivului
Adrian Cernea
- probele audio-video, înregistrările sistemului de monitorizare
- declarațiile altor sportivi care au trecut prin același loc cu echipajul nr. 303

Stabilește:

Nu poate fi găsită o culpă organizatorului sau modului în care s-a intervenit.
Evenimentul nefericit ar fi putut fi evitat, poate, dacă mașina ar fi avut montat sistemul
snorkel de protecție a filtrului de aer.
Consiliul Federal transmite Comisiei de Off Road obligativitatea introducerii sistemului
snorkel la toate mașinile de competiții participante și modificarea regulamentelor pentru
găsirea de soluții de intervenție mai rapidă în punctele de pe traseu unde poate fi necesar
ajutorul extern.
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Off Road-ul, în mod particular, este un sport al celor care ajung în timpul competițiilor
în zone în care intervențiile sunt extrem de grele. Este o caracteristică a acestui sport,
uneori aducând bucurii și performanțe imense, alteori luând un tribut poate prea mare.
De altfel, sportivii din CNOR sunt singurii care, împreună cu echipajele IGSU, SMURD
sau Salvamont, pot ajunge în zone sinistrate, la persoane sau locuințe izolate.
FRAS este determinată să continue implementarea de reguli și măsuri de siguranță cât
mai eficiente pentru sportivii din disciplina Off Road, în așa fel încât condițiile extrem
de dificile în care se desfășoară această disciplină să nu mai aducă cazuri nefericite.

Cu aplicabilitate imediată.

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, Cezar Romaniuc

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
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Constantin FÂNTÂNĂ Membru

Ioan BADIU Membru


