
FEDERATIA ROMANA DE ORIENTARE

PROCES VERBAL,

incheiat astazi, 28 martie 2015, cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare

 a FEDERATIEI ROMANE DE ORIENTARE, sala Clubului copiilor din Hunedoara

Adunarea Generala (AG) a FEDERATIEI ROMANE DE ORIENTARE (FRO) a fost convocata

in temeiul art.32 alin.1 si 2 din Statutul federatiei si are urmatoarea

Ordine de zi:

1. Alocutiunea presedintelui FRO, prezentarea situatiei prezentei delegatilor cu drept de

vot si adoptarea ordinei de zi;

2. Desemnarea  a  1-3  persoane  pentru  intocmirea  Procesului  Verbal  si  desemnarea

persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numarare a voturilor;

3. Afilierea, suspendarea si/sau excluderea membrilor FRO, dupa caz;

4. Raportul  Consiliului  Director  privind  activitatea  desfasurata  de  la  ultima  Adunare

Generala si rapoartele comisiilor;

5. Prezentarea si aprobarea prin vot a Raportului cenzorului;

6. Prezentarea Bilantului contabil pe anul 2014 si aprobarea prin vot a acestuia;

7. Prezentarea si  aprobarea Planului  anual  de activitate  si  a  Bugetului  de  venituri  si

cheltuieli pe anul 2015;

8. Aprobarea sistemului competitional national;

9. Propuneri  si  cereri  acceptate  a  fi  dezbatute  in  Adunarea  Generala,  in  conditiile

prevazute de art.32, alin.4:

a. acordarea titlului de Presedinte de Onoare d-lui Alexandrescu Constantin;

10.Alegerea unui membru in Consiliul Director, in vederea completarii acestuia, pentru 

perioada de mandat ramasa in urma demisiei d-lui Emil Olteanu;

11. Propuneri de modificari ale Statutului FRO si ale Sistemului Competitional.



1. Alocutiunea presedintelui FRO, prezentarea situatiei prezentei delegatilor cu drept de vot

si adoptarea ordinei de zi

AG a fost declarata statutara de catre presedintele FRO la ora 16.00, in temeiul art.57 din

Statutul FRO. In sala au fost prezenti 25 de delegati din 37 de membri cu drept de vot.

2.  Desemnarea  a  1-3  persoane  pentru  intocmirea  Procesului  Verbal  si  desemnarea

persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numarare a voturilor   

Prin  vot  deschis,  in  unanimitate,  au  fost  desemnate  doua  persoane  pentru  intocmirea

procesului verbal: Ion Sorin si Marius Curca.

Tot in unanimitate de voturi, a fost desemnata componenta comisiei de validare si numarare

a voturilor: Stelian Cupcea si Florin Patras.

3. Afilierea, suspendarea si/sau excluderea membrilor FRO, dupa caz

Secretarul General al FRO a prezentat situatia achitarii taxelor  anuale catre FRO, astfel: 

• 17 cluburi si asociatii sportive au fost suspendate pentru neplata taxei anuale pe 2015 
pana la data de 28 martie (PNC Bucuresti, Asociatia de Orientare a mun. Bucuresti, 
PC Botosani, CS Vointa Cluj, CS Compass Cluj, CS Faerag Hunedoara, CS SAT 
Carpati M-Ciuc, CS Militar ASA M-Ciuc, AJO Harghita, CS Axy Tour Iasi, PC Iasi, AJO 
Iasi, CS Vointa Sinaia, CS Pro-Silva Zalau, PC Timisoara, Sport Club Cronos Barlad, 
CSU Tg. Mures, AJO Neamt ). Se supune la vot si, in unanimitate, membrii restanti 
sunt declarati suspendati temporar;

• 3 membri au fost propusi pentru dezafiliere din motive de neplata a obligatiilor fata de 
FRO timp de 2-3 ani (AJO Neamt si AJO Harghita), respectiv la cerere (CSU Tg. 
Mures). Se supune la vot si, cu 24 de voturi pentru si un vot impotriva, membrii 
restanti sunt declarati dezafiliati;

• 3 cluburi si asociatii noi, care care si-au depus dosarele de afiliere si au fost admise 
de Consilul Director, au fost propuse AG  pentru afiliere: AJO Maramures, Montan 
Club White Wolf si CS Orienteering Masters. S-a votat admiterea afilierii celor trei 
structuri sportive, in bloc: 24 de voturi pentru, un  vot impotriva si nicio abtinere.

4. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfasurata de la ultima Adunare Generala 
si rapoartele comisiilor

Raportul Consiliului Director si al colegiilor si comisiilor FRO a fost transmis membrilor FRO

prin posta electronica, cu doua zile inaintea AG.

Raportul a fost distribuit si in format letric cu o ora inainte de inceperea AG. 

In aceste conditii  presedintele FRO, dl Dinu Gheorghe, a solicitat delegatilor inscrierea la

cuvant pe marginea tuturor materialelor prezentate. 

S-au inscris urmatorii: Patras Florin, Tamas Relu, Cupcea Stelian si Galateanu Lucian.

Presedintele a propus AG ca lista sa ramana deschisa, urmand ca cei care se vor inscrie sa

abordeze si alte subiecte decat cele prezentate in rapoarte.



5. Prezentarea si aprobarea prin vot a Raportului cenzorului

Datorita faptului ca cenzorul in raportul sau a prezentat unele aspecte neclare din evidentele

financiar  contabile  in  anul  2014,  in  urma  discutiilor  purtate,  presedintele  FRO,  dl  Dinu

Gheorghe, a propus AG aprobarea efectuarii unui audit financiar, pentru clarificarea tuturor

aspectelor semnalate. Auditul va fi efectuat de catre un auditor acreditat, extern. Se supune

la vot si se voteaza propunerea in unanimitate. 

AG a hotarat cu unanimitate de voturi ca alegerea auditorului sa se faca de catre Colegiul

Director, selectand din cel putin trei oferte. Termenul de realizare si prezentare al auditului

este de 4 saptamani de la AG.

AG  a  votat  in  unanimitate  ca,  in  viitor,  raportul  cenzorului,  pentru  anul  incheiat,  sa  fie

prezentat Consiliului Director pana cel mai tarziu la data de 01 martie a anului urmator.

Raportul auditorului, va fi prezentat Consiliului Director in termenul hotarat.

Luari de cuvant

• Dl  Patras  Florin  este  nemultumit  de  faptul  ca  problemele  reale  ale  orientarii  din

Romania nu au fost atinse in discutiile AG. Solicita formarea unei comisii care sa se

ocupe  cu  actualizarea  Statutului  si  a  regulamentelor   FRO.  De  asemenea,  este

nemultumit de faptul ca FRO nu are un partener oficial, un sponsor de referinta, si ca

numarul de sportivi de performanta este foarte scazut.

• Dl  Milea  Radu,  secretar  general  al  FRO,  referitor  la  atragerea  unui  sponsor  de

referinta   a  spus  ca  incercarile  sale  nu  au  fost  incununate  de  succes  datorita

numarului redus de participanti la competitii. 

• Dl Minoiu Emilian a pus in discutie infiintarea de centre de orientare regionale, cu

personal salarizat. 

• Dl  Hecko  Iosif,  a  precizat  ca  salarizarea  nu  trebuie  sa  fie  aspectul  primordial  ci

implicarea cu pasiune. 

• Dl Galateanu Lucian afirma ca orientarea se va putea autosustine daca vom creste

numarul de participanti la competitii.

• Dl Tamas Relu precizeaza ca in AG delegatii cu drept de vot trebuie sa fie desemnati

dintre persoanele responsabile, competente din fiecare structura sportiva. Dl. Ionescu

Serban, este propus pentru functia de membru in CD; nu este prezent in sala. Poate fi

votat  in  aceste  conditii?  Presedintele  Colegiului  Antrenorilor  a  fost  votat  Minoiu

Emilian, fara a fi de fata si Tamas Relu. 

• Dl Minoiu raspunde ca au votat ceilalti membri ai Colegiului,  respectiv Hecko Iosif,

Laza Ileana si Minoiu Emilian. 

• Dl Tamas Relu solicita dlui Hecko explicatii referitoare la aprobarea deplasarii lotului

national la Campionatele Europene pentru Juniori la Orientare pe schiuri din Norvegia.



• Dl Dinu Gheorghe raspunde ca s-a plecat cu aprobarea MTS si ca deplasarea s-a

efectuat pe cheltuiala cluburilor sportive ce au avut sportivi selectionati in lot.

In acest moment al AG, doi delegati au parasit sala, ramanand 23 de delegati cu drept de

vot, AG fiind in continuare statutara.

• Dl Cupcea Stelian reproseaza faptul ca sportiva Tamas Denisa, a primit in deplasarea

din Norvegia un costum de schi fond prea mic si nu l-a putut utiliza in concurs. 

• Dl Hecko Iosif raspunde ca furnizorul, sub presiunea timpului, nu a putut asigura toate

cele 20 de costume si a furnizat in graba 10 din cele mai mici costume comandate.

• Dl Galateanu Lucian atrage atentia ca exista o lipsa de respect in general fata de AG

si fata de organele de conducere alese ale FRO. Trebuie respectat spiritul statutului

FRO. Cere transparenta Consiliului  Director prin anuntarea din timp a sedintelor si

comunicarea hotararilor Consiliului Director.

• Dl Patras Florin propune infiintarea unei comisii pentru schimbarea statutului FRO.

• Dl Dinu Gheorghe mentioneaza ca la solicitarea sa, odata cu transmiterea invitatiei la

AG, nu a primit nicio propunere de modificare a Statutului sau a regulamentelor. Sunt

necesare propuneri constructive.

• Dl  Hecko Iosif  arata ca,  desi  sunt  centre  puternic  dezvoltate,  in  ceea ce priveste

orientarea,  acestea  nu  se  implica  in  actul  de  conducere  al  FRO  (Oradea,  Cluj,

Prahova).  Precizeaza  ca  a  fost  fortat  de  imprejurari  sa  candideze  la  functia  din

Consilul  Director;  doreste  sa  lucreze  cu  copiii  si  in  Consiluil  Director  sa  fie

reprezentanti din toate zonele tarii.

• Dna Dicso Alexandra mentioneaza ca este un plus faptul ca cei tineri participa la AG.

In ceea ce priveste problema ridicata de dl Cupcea privind costumul de schi, crede,

din proprie experienta, ca acesta nu influenteaza rezultatele.

• Dl Dinu Gheorghe intreaba Adunarea Generala daca mai sunt persoane care doresc

sa ia cuvantul. 

Nemaifiind doritori s-au incheiat luarile de cuvant. 

Dl Dinu Gheorghe propune AG votarea materialelor prezentate.

Cu 23 de voturi pentru, zero voturi impotriva si zero abtineri se aproba:

· Raportul Consiliului Director privind activitatea desfasurata de la ultima AG si

rapoartele comisiilor (pct.4);
· Prezentarea  si  aprobarea  prin  vot  a  Raportului  cenzorului   (pct.5)  –  cu

amendamentul referitor la auditul stabilit de AG;
· Prezentarea Bilantului contabil pe anul 2014 si aprobarea prin vot a acestuia

(pct.6);
· Prezentarea si aprobarea Planului anual de activitate si a Bugetului de venituri

si cheltuieli pe anul 2015  (pct.7).



8. Aprobarea sistemului competitional national

Dl  Dinu  Gheorghe precieaza  ca  acesta  a  fost  votat  in  sedinta  Consiliului  Director  si  ca

singura modificare fata de anii precedenti o constituie introducerea in Campionatul National a

probei de Mixt Sprint-relay. 

Il invita pe dl Rosca Dionisie, presedintele Comisiei de Competitii si Harti, sa prezinte noua

competitie nationala. Acesta mentioneaza ca noua competitie a fost introdusa pentru a creste

numarul de echipe concurente la stafete. 

Dupa dezbateri (Dinu Gheorghe, Galateanu Lucian, Bogya Tamas, Minoiu Emilian, Patras

Florin, s.a.) s-a votat:

- Pentru Campionatele Nationale de O-schi si O-MTB, stafetele mixt sprint relay vor

avea in  componenta un baiat  si  o fata,  fiecare concurand cate doua schimburi

alternativ; voturi pentru – 23, voturi impotriva – 0, abtineri – 0

- Pentru Campionatele Nationale de Orientare in alergare, stafeta mixt sprint relay,

s-au propus doua variante. Fiecare delegat a putut vota doar o singura varianta:
o 2 baieti si o fata, fiecare un schimb – 8 voturi pentru
o un baiat si o fata, fiecare cate doua schimburi – 14 voturi pentru
o pentru ambele variante – o abtinere

S-a aprobat varianta un baiat si o fata, fiecare cate doua schimburi.

Se  supun  la  vot  cele  trei  propuneri  trimise  de  dl  Hecko  Iosif  pentru  modificarea

regulamentului Campionatelor Nationale la O-schi (pag. 24 din materialul prezentat):

1.  Pentru CNO-schi,  stafetele  de fete sa  fie alcatuite  din  doua concurente  – s-a  

aprobat cu 14 voturi pentru, 2 voturi impotriva si 7 abtineri.

2. Pentru acordarea titlului de campion national la individual si stafete sa fie obligatoriu

trei  concurenti  (sau stafete)  indiferent  de  numarul  cluburilor  din  acea categorie  –  

propunerea a fost respinsa de reprezentantul MTS, ca fiind ilegala.

3. La veterani sa nu se faca comasari la nicio categorie – nu s-a aprobat, rezultatul  

votului fiind: 13 voturi impotriva, 2 voturi pentru si 8 abtineri.

9. Propuneri si cereri acceptate a fi dezbatute in Adunarea Generala, in conditiile prevazute

de art.32, alin.4 - acordarea titlului de Presedinte de Onoare d-lui Alexandrescu Constantin.

 Propunerea s-a votat cu 20 voturi pentru, un vot impotriva si 2 abtineri.

10.  Alegerea  unui  membru  in  Consiliul  Director,  in  vederea  completarii  acestuia,  pentru

perioada de mandat ramasa in urma demisiei d-lui Emil Olteanu



Au fost prezentate cele patru propuneri facute in termenul statutar: Ionescu Serban, Patras 

Ionut, Tamas Relu si Curca Marius.

Curca Marius si-a anuntat retragerea candidaturii.

Pentru cei trei candidati ramasi s-a trecut la vot secret, cu buletine de vot, rezultatele votarii 

fiind:

• Patras Ionut – 12 voturi pentru;

• Ionescu Serban – 6 voturi pentru;

• Tamas Relu – 3 voturi pentru;

• Voturi anulate: 2

Numar de voturi exprimate: 23

Comisia de numarare si validare a voturilor a constatat ca au fost implinite prevederile 

statutare si AG l-a desemnat membru in Consiliul Direcor pe dl Patras Ionut.

11.   Propuneri de modificari ale Statutului FRO si ale Sistemului Competitional

Nu au existat propuneri.

Presedintele Federatiei Romane de Orientare a declarat incheierea Adunarii Generale 

Ordinare.

Lista de semnaturi

• Redactarea PV

▪ Marius Curca 

▪ Ion Sorin 

• Comisia de numarare si validare a voturilor

▪ Stelian Cupcea 

▪ Florin Patras

Data: 01 aprilie 2015

* Voturile anulate de la punctul 10 au fost acordate candidatului Curca Marius, 
care isi anuntase retragerea
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