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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE 
Consiliul Director  
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 
 
 

Conform prevederilor din Statutul Federației Române de Orientare, Consiliul 
Director a convocat Adunarea Generală Ordinară, pentru prezentarea și analiza 
activității federației pe anul 2017, de la ultima adunare generală și până în prezent. 
Raportul de activitate al Consiliului Director prezentat în cele ce urmează, cuprinde în 
conformitate cu prevederile art. 44 din Statutul Federației Române de Orientare, 
activitatea comisiilor, colegiilor şi a personalului salariat, precum şi principalele direcţii 
de acţiune propuse pentru anul 2018. 

Am cuprins de asemenea în Raport și aspectele marcante ale activității 
Federației Române de Orientare și implicit ale Consiliului Director de-a lungul celor 
patru ani de activitate, cu reușitele și neîmplinirile acesteia.  

Consiliul Director raportează Adunării Generale că Federația Română de 
Orientare și-a îndeplinit obligațiile și parțial obiectivele asumate prin Contractul privind 
finanțarea programului ”Promovarea sportului de performanță” încheiat cu Ministerul 
Tineretului și Sportului în anul 2017. 

Federația a utilizat sumele prevăzute și alocate de Ministerul Tineretului și 
Sportului în contract, exclusiv  pentru finanțarea cheltuielilor aferente subprogramelor 
prevăzute în anexa 2 la contract – Programul “Prmovarea sportului de performanță” 
realizând aproape toate acțiunile din programul de activitate al federației prevăzute în 
anexa 1 la contract referitoare la acțiunile de pregătire a loturilor sportive naționale.. 

Nu toate sumele alocate prin contractul cu Ministerul Tineretului și Sportului au 
fost însă integral cheltuite: astfel, pentru suma de 17.550 lei necheltuiți din banii alocați 
salariilor (remunerație secretar general, postul fiind neocupat) s-au făcut demersuri 
pentru relocarea acestei sume la capitolul pregătire loturi naționale și MTS a aprobat 
folosirea lor în acest scop; 

Toate sumele din bugetul de stat alocate participării la ședințele ASEEOA din 
Muntenegru, sumele din bugetul destinat organizării cursurilor de perfecționare a 
antrenorilor, din bugetul destinat controlului dopping și din banii pentru echipament și 
materiale sportive, care se alocă doar după dobândirea documentelor justificative 
(contracte, facturi), au fost utilizațe integral. Suma totală alocată a fost de 40.000 lei, 
bani din care s-au achiziționat: remorca pentru transportul materialelor de concurs, 40 
costume de concurs și de prezentare de la Bryzos – Bulgaria pentru loturile naționale, 
patru corturi și pavilioane pentru organizare competiții naționale, bannere publicitare, 
hârtie special din import pentru hărți, ș.a. 

Angajații federației au întocmit și transmis la termenele prevăzute în contract 
toate situațiile către Ministerul Tineretului și Sportului, astfel: 

- s-au transmis Direcției generale economice și resurse umane din MTS, 
contul de execuție privind modul de utilizare a sumelor repartizate   
trimestrial 

- s-au transmis Direcției programe și structuri sportive din MTS, situațiile 
realizării indicatorilor și a obiectivelor de performanță prevăzute în Contract, 
conform anexelor 7 și 8 

- s-au transmis Direcției statistică și registrul bazelor sportive la termenele 
stabilite de MTS datele necesare realizării Anuarului Sportului precum și alte 
situații solicitate în repetate rânduri 



2 

 

- s-au transmis Direcției programe și structuri sportive din MTS până în 15 ale 
lunii, pentru luna următoare, programul lunar de activitate al federației 
(calendarul intern și international, programul de pregătire centralizată) 

- s-au transmis Direcției programe și structuri sportive din MTS necesarul de 
fonduri lunar până la data de 15 a lunii anterioare, conform anexei 9 la 
Contract. 

Încercarea de a reorganiza unele comisii și colegii ale FRO prin libera implicare 
a unor persoane responsabile si active, care sa-si asume si sa înfăptuiască obiectivele 
asumate prin contractul cu Ministerul Tineretului și Sportului, s-a lovit și in 2017 de 
refuzul unora dintre cei solicitați, fapt ce a îngreunat în continuare activitatea comisiilor 
și colegiilor precum și a Consiliului Director în ansamblu.  

Greutățile întâmpinate în funcționarea federației s-au datorat în parte și faptului 
că aproape doi ani, postul de secretar general nu este ocupat, demisia domnului 
profesor Constantin Alexandrescu din această funcție lăsând un gol în activitatea 
federației iar experiența și cunoștințele dumnealui fiind greu de acoperit de personalul 
rămas. FRO a reușit totuși să îndeplinească aproape în totalitate obligaţiile şi 
obiectivele asumate prin contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Tineretului și 
Sportului în anul 2017.  

A fost întocmită la timp și argumentată Cererea de finanțare pentru anul 2018, 
cu toate anexele sale, așa încât am putut încheia contractul de finanțare pe anul 
curent mai devreme decât în anul precedent. Contractul cu MTS pe anul 2018 a fost 
semnat doar la începutul lunii martie, pe de o parte datorită comunicării spre finalul 
lunii februarie a bugetului alocat federației precum și datorită schimbărilor produse la 
nivelul personalului MTS și a echipei de avizare-aprobare. Această întârziere a produs 
efecte nedorite în sensul că pentru două luni, toate activitățile FRO și toate plățile au 
fost susținute din veniturile proprii rezultate din taxe și vize anuale.  

FRO a fost încadrată la un nivel de finanțare mai scăzut dat fiind că este 
federație sportivă neolimpică dar și datorită faptului că nu atinge un nivel mai ridicat de 
sportivi activi, așa cum pot să demonstreze statistic alte federații sportive. Pentru a da 
siguranță că bugetul alocat anual de MTS federației nu va fi afectat de o modificare 
viitoare a Legii sportului cu referire la numărul de sportivi activi, este necesar ca 
“obiectivul 600” adică atingerea unui număr de 600 sportivi legitimați participanți în 
competițiile cuprinse în calendarul competițional indiferent de nivelul acestora, așa 
cum a fost cuprins de președinte în strategia FRO pe perioada 2017-2020, să fie 
îndeplinit cât mai curând. Este cunoscut faptul că la multe concursuri cuprinse în 
calendarul FRO, participă mulți sportivi amatori, nelegitimați sau membri ai unor 
asociații și cluburi sportive neafiliate. Este bine pentru popularizarea orientării dar ar fi 
și mai bine pentru stabilitatea FRO dacă aceștia ar fi legitimați.   

Colegiul Antrenorilor a organizat în cursul anului 2017, în perioada 28 aprilie - 1 
mai 2017, la Olănești, cursuri de perfecționare pentru antrenori și Stagiul de pregătire 
și selecție pentru Juniori III. Concursul național de selecție juniori mici a constituit 
rampa pentru creșterea concurenței la Campionatele Naționale.  

Categ. SPRINT MD, LD 

Nr sportivi  
2016 

Nr sportivi 
2017 

Nr sportivi 
2016 

Nr sportivi 
2017 

F12   13 17 

F14 25 36 11 19 

M12   15 28 

M14 28 51 14 20 

 
Din tabelul anexat se poate observa creșterea numărului de sportivi la 

categoriile de 12-14 ani, dar acest lucru a fost posibil punctual, doar la Campionatul 
Național, ulterior, o parte din acești copii nemaifiind susținuți de cluburile sportive din 
lipsă de fonduri. Fără un sprijin permanent din partea familiei, coroborat cu cei al 
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cluburilor sportive și fără atragerea unor fonduri din sponsorizări, acești copii nu pot 
continua pregătirea spre atingerea potențialului lor și a performanței sportive.  

Acțiunile de sprijinire a selecției și pregătirii sau participării în concursuri a 
copiilor noi selectați vor continua și anul acesta, însă acestea vor trebui să fie mai bine 
structurate, în așa fel încât de acestea să beneficieze un număr cât mai mare de 
cluburi sportive, preocupate real de selecție și de pregătirea copiilor. 

Participarea antrenorilor la cursurile organizate de Colegiul Antrenorilor, nu a 
fost la nivelul așteptărilor și datorită faptului că din bugetul alocat nu se pot deconta și 
cheltuielile de deplasare ale cursanților. O altă cauză a participării restrânse la aceste 
inițiative, finanțate din veniturile proprii ale MTS, rezultă și din numărului mic de 
antrenori specializați în disciplina orientare deși în fiecare an s-au făcut demersurile 
necesare pentru a convinge sportivii de performanță și tehnicienii din orientare să 
urmeze cursurile de antrenori organizate de CNFPA. Pentru anul acesta avem șase 
solicitări de înscriere la aceste cursuri și sperăm ca solicitanții să nu-și retragă 
opțiunea.     

În ceea ce privește realizarea obiectivelor asumate în contractul de finanțare 
încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2017, Federația Română de 
Orientare și-a îndeplinit parțial indicatorii de performanță asumați și cuprinși în anexele 
la contract, respectiv:      

- Campionatele Mondiale de Orientare-Schi, seniori, obiectiv propus: 1 loc 15 – 
20; realizat: 1 loc 29, 1 loc 39, 1 loc 42 sprint; 1 loc 33 și 1 loc 37 MD; 1 loc 24, 1 loc 
26 și 1 loc 30 LD; locul X la ștafetă cu echipa României.- obiectiv îndeplinit. 

- Campionatele Europene Orientare-Schi, juniori, obiectiv propus: 1 loc 20 – 30 
realizat: 1 loc 26 și 1 loc 28 - obiectiv îndeplinit.  

- Campionatele Mondiale Orientare-Schi, tineret, obiectiv de clasare: 1 loc 10-
20; realizat:  1 loc 32 și 1 loc 35 - obiectiv neîndeplinit. 

- Campionat Mondial Orientare în Alergare - tineret, obiectiv propus: 1 loc 11 – 
20;  - obiectiv neîndeplinit; 

- Campionat European Orientare în Alergare - seniori, obiectiv propus: 1 loc 10 
– 12; realizat: 1 loc 36, 1 loc 39, 1 loc 5 si 1 loc 12 în finala B - obiectiv neîndeplinit; 

- Campionat European Orientare în Alergare - juniori, obiectiv propus: 1 loc 10 – 
12; realizat: 1 loc 20 - obiectiv neîndeplinit; 

- Campionatele Europei de Sud-Est (SEEOC), fost Campionat Balcanic, 
obiective: 2 loc I, 3 loc II și 2 loc III ; realizat: 9 locuri I, 4 locuri II și 4 locuri III (9 
medalii aur, 4 medalii argint, 4 medalii bronz), 16 locuri 4-6, obiective de performanţă 
cu mult depăşite. 

Meritul acestor rezultate aparține în primul rând sportivilor selecționați în loturile 
naționale și antrenorilor din cluburile sportive aparținătoare.  

În contractul încheiat cu ANAD, urmau să fie efectuate un număr de 9 probe de 
control. Date fiind problemele aparute în cursul anului 2016 la loturile olimpice de la 
alte federații sportive, ANAD a suplimentat și a efectuat printre sportivii de vârf, din 
bugetul său, încă 14 prelevări de probe, fără a se identifica printre sportivii noștri vreo 
problemă de nerespectare a normelor impuse de Agenția Națională Anti Doping.   

Pentru a cunoaște capacitatea de efort a sportivilor de lot național și pentru a 
evalua corect starea lor de sănătate, ne-am propus ca pe rând, toți componenții 
loturilor naționale să parcurgă examinarea medicală la cabinetele de medicină sportivă 
de la Complexul Sportiv Național “Lia Manoliu” din București, obiectiv care nu a fost 
îndeplinit decât de o parte dintre sportivii loturilor naționale datorită faptului că 
structurile sportive nu susțin financiar participarea sportivilor la aceste evaluări. 

Este de menționat faptul că așa cum au fost prevăzute în Anexa 1 la contract, 
acțiunile din programul de activitate al federației au fost îndeaproape respectate și 
realizate, unii membri ai Consiliului Director implicându-se direct în buna lor 
desfășurare. Astfel toate competiţiile din calendarul sportiv naţional cuprinse în 
contract, au fost realizate cu finanţare parţială de la Ministerul Tineretului și Sportului 
și din veniturile proprii ale federației, respectiv taxele de participare. 
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Participarea cluburilor sportive afiliate federației la Finalele Campionatelor 
Naționale de orientare a crescut față de nivelul anului 2016, participând totuși un 
număr relativ redus de cluburi sportive, astfel:  

1 - Campionatul National de Orientare - Schi, toate cele 5 etape s-au desfășurat 
în Pasul Bucin, jud. Harghita, cu centrul de concurs în localitatea Praid,  în 
organizarea  exclusivă a Federației Române de Orientare.  

Cluburi participante - Medie Distanţă-13  cluburi; Lungă Distanţă-13 cluburi; 
Sprint-12 cluburi; Ştafetă-9 cluburi și reprezentative de județ; Ștafeta Mixtă-12 cluburi, 
cu un total de 98 sportivi. 

2 - Campionate Naționale de Orientare în Alergare 

2.1 Campionatul National de Parc-Oras  - pentru prima dată au fost programate 
un număr mare de etape, organizatorii locali solicitând din timp cuprinderea 
concursurilor programate în cadrul Campionatului Național. Au fost astfel organizate 
13 etape care au contat în stabilirea și definitivarea clasamentului anual. Trebuie 
amintit faptul ca nu toate etapele au avut nivelul calitativ cerut de o etapă de 
campionat, dar s-a atins scopul acestui tip de concurs și anume popularizarea 
orientării și atragerea a cât mai mulți oameni în practicarea orientării. Prin felul în care 
au fost mediatizate aceste concursuri și prin modul în care au fost întocmite traseele s-
a dorit și s-a realizat în mare măsură atragerea la start a multor debutanți, atât copii 
cât și adulți. 

2.2 Campionatul National pe Echipe s-a desfășurat în 2017 la Râmnicu Vâlcea 
și Olănești și a fost organizat în parteneriat cu C.S. EcoSport. Pentru prima dată acest 
campionat s-a desfășurat din inițiativa Comisiei de Competiții și Hărți pe durata a trei 
etape de pădure, fapt ce a atras mi mulți participanți. Anul acesta Campionatul 
Național pe Echipe s-a organizat la Brașov și Poiana Brașov, în parteneriat cu C.S. 
Universitar Brașov, luând startul peste 260 de sportivi din 27 cluburi sportive din țară și 
11 cluburi sportive din afara granițelor țării. 

2.3. Finalele Campionatelor Nationale Individuale și de ștafetă, au fost 
organizate de FRO în Orașul Victoria, cu sprijinul primăriei locale și a CS Chimia 
Victoria. Au participat 23 de cluburi. 

2.5. Campionatul Naţional de Noapte și Ștafetă mixtă, organizat in parteneriat 
cu C.S.O. Mădăraș și D.J.S.T. Arad. Au participat 20 de cluburi.  

2.6. Finala Campionatului National Semimaraton, organizat in parteneriat cu 
C.S. Electro-Sistem Baia Mare și C.S. Maratin Rivulus Dominarum Baia Mare.. Au 
participat 22 de cluburi. 

3 - Cupa Romaniei a fost organizata in parteneriat cu C.S. Transilva și C.S. 
Compass Cluj, la Cluj Napoca cu prilejul concursului internațional Transilvania Open, 
bucurându-se de cea mai largă participare.  

4 - Campionatele Nationale de Masters.  F.R.O. a sustinut organizarea 
competitiei cu partea logistica de care era nevoie, odată cu Finalele Campionatelor 
Naționale de la Victoria. 

5 - Campionatul National O - MTB si Cupa Romaniei au fost organizate la Baia 
Mare si Ploiesti. Multumim pe aceasta cale arbitrilor Liviu Tantar, Istvan Sebestyen, și 
dr. Nicolae Stroescu. Din diverse motive tehnice, interesul și participarea cluburilor 
sportive este încă limitată la competițiile naționale ale acestei discipline sportive a 
orientării. 

Trebuie să remarcăm că și în 2017 Federaţia Română de Orientare a avut un 
sprijin real din partea ministerului în ceea ce privește finanțarea, datorită căruia am 
putut achiziţiona materiale şi echipament sportiv, am putut derula programele de 
pregătire a sportivilor din loturile naționale și s-au obținut rezultate la competițiile 
internaționale de profil uneori peste nivelul obiectivelor asumate.  
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Consiliul Director s-a întrunit în anul 2017 în 4 şedinţe de lucru. Comunicarea 
între membrii Consiliului Director pentru a lua decizii ce nu suportau amânare s-a făcut 
operativ prin e-mail, prin acorduri preliminare convenite telefonic și prin poșta 
electronică, hotărârile fiind consemnate în imediata ședință de Consiliu Director. 
Acesta s-a întrunit de regulă la fiecare competiţie majoră, la care în mod normal au 
participat şi membrii Consiliului Director, unde s-au purtat discuţii, s-a hotărât 
soluţionarea unor urgenţe, materializate prin hotărâri consemnate în caietul de 
procese verbale.  

Consiliul Director a analizat cu prioritate în cadrul şedinţelor sale organizarea şi 
desfăşurarea competiţiilor naţionale, participarea loturilor naţionale la competiţiile 
internaţionale, structura competițională a anului 2017 și 2018, introducerea unor probe 
noi în sistemul competițional care să stimuleze creșterea numărului de participanți şi 
alte probleme ce ţin strict de activitatea organizatorică a federației.  

Totuși au fost situații în care deși președintele federației a insistat convocând 
ședințele de consiliu, chiar și la competițiile majore din calendarul competițional, din 
lipsă de cvorum, a fost necesară amânarea repetată a unor ședințe de Consiliu 
Director, deci și amânarea luării unor decizii. Unii membri ai Consiliului Director au 
absentat în mod repetat de la ședințele acestuia, fapt ce a fost interpretată ca o 
accentuată lipsă de responsabilitate pentru obligațiile asumate în funcțiile în care au 
fost nominalizați prin votul Adunării Generale. 

Au fost rezolvate cu operativitate problemele urgente, solicitările MTS la care s-
a răspuns în termenele cerute prin conlucrarea dintre președintele FRO și personalul 
angajat, de multe ori și cu consultarea președintelui de onoare al FRO, domnul 
Constantin Alexandrescu. 
            Preşedintele a încercat să responsabilizeze cât mai mult comisiile, colegiile și 
angajații federației, acordând încredere deplină acestora, preluând şi rezolvând uneori 
din sarcinile ce le reveneau de drept și mediind permanent pentru o mai bună 
colaborare între acestea. Colegiile şi comisiile federaţiei, ar fi trebuit să comunice mai 
mult şi să-şi coordoneze activitatea în mod constructiv şi unitar. 

Deși Consiliul Director s-a angajat în fața Adunării Generale că va acționa cât 
mai transparent cu putință, minutele ședințelor nu au fost făcute publice pe site-ul 
federației și pe bună dreptate membri federației pot fi nemulțumiți de acest lucru. Este 
drept că au fost multe probleme cu funcționarea site-ul federației care sunt în curs de 
remediere prin construcția noului site.   
           Federaţia Română de Orientare are în componență în prezent un număr de 54 
membri, 3 cluburi sportive s-au înfiinţat de la ultima Adunare Generală, existând 2 
asociaţii judeţene de orientare active – Cluj și Maramureș și una a  Municipiului 
Bucureşti.   

Deşi, F.R.O. sub aspectul numeric al membrilor săi stă bine comparativ cu alte 
federaţii orientarea de înaltă performanţă încă nu este avantajată, deoarece puţine din 
cluburile sportive, au forţa financiară necesară şi numărul corespunzător de sportivi 
pentru a susține marea performanţă. Puține sunt și cluburile sportive de utilitate 
publică cu finanțare de la stat, care mai beneficiază de bugete consistente pentru 
susținerea sportivilor de înaltă performanță. Palatele şi cluburile copiilor nu mai 
beneficiază de un buget şi de condiţiile necesare pentru a le permite participarea la 
competiţii, sau chiar plata taxelor anuale.   

Numărul sportivilor legitimați cu taxele la zi a fost în anul 2017 în creștere față 
de anii trecuți creșterea fiind dată de cluburile sportive din Oradea, Cluj, Baia Mare, 
Săcele, Brașov, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Otopeni, București.   

 Popularizarea activităţii noastre s-a îmbunătăţit la nivel central, apărând prin 
eforturile multor sportivi și antrenori în mediul on line imagini, comentarii și chiar scurte 
filmări de la principalele competiții sportive. Pe plan local s-au remarcat contacte dese 
cu posturile de televiziune locale şi cu presa scrisă, ca și în anii trecuți. Cu siguranță 
că trebuie să facem eforturi mult mai mari pentru a ne promova valorile. Popularizarea 
față de anii trecuți a devenit mult mai facilă, datorita avantajelor grupurilor create pe 
site-urile de socializare, înființate atât la niveluri locale cât și naționale. Pe acestea, 
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popularizarea este foarte simplă, fiecare poate anunța un antrenament/concurs, 
respectiv să publice hărți, poze, GPS tracking, rezultate, comentarii, etc. 

Site-ul www.orienteering.ro din Cluj a publicat rezultate, invitații la evenimentele 
sportive, regulamente, comentarii, puncte de vedere, etc. Mulțumiri clujenilor pentru 
comunicarea tuturor problemelor ridicate și gazduire pe site-ul din Cluj.  

Este necesară implicarea MTS în facilitarea accesului la posturile naţionale de 
televiziune, pentru a putea  transmite măcar  rezultatele obţinute de sportivii noştri la 
competiţii interne şi internaţionale și la promovarea evenimentelor importante.  

Inițierea și derularea unor programe de recrutare a copiilor, programe locale 
prin care s-au organizat concursuri de popularizare a sportului orientare de “Ziua 
orientării pentru toți”, în “săptămâna școala altfel” sau de 1 iunie la: București – 
organizatori Palatul Copiilor și CS Mentor Silva, Săcele-Brașov recrutare copii cu 200 
participanți – organizator CS Babarunca Săcele cu sprijinul CSU Brașov, Rm Vâlcea – 
organizator CS Eco Sport cu sprijinul Clubului Elevilor, Târgu Jiu, Cluj, ș.a., au atras și 
în multe din situații au menținut în activitate copii și juniori. De menționat, nu în ultimul 
rând și inițiativa d-lui Nagy Conrad de a organiza primele concursuri de orientare în 
sală la Baia Mare, concurs aflat la a șasea ediție  care se bucură de un real interes 
atât din partea copiilor cât și a sportivilor consacrați. Modelul Baia Mare a fost 
împrumutat și de CS Babarunca Săcele, CS Chimia Victoria, CS Atletic Roman și de 
alte structuri sportive care au organizat atât concursuri de sală cât și concursuri tip 
labirint.  

Un real succes l-a constituit și implicarea unor structuri sportive în organizarea 
unor acțiuni sportive cu tematică de inițiere și popularizare a orientării de  „Ziua 
mondială a orientării”, FRO contribuind astfel la doborârea recordului mondial oficial al 
participării simultane la competiții și evenimente sportive de orientare, pe plan mondial 
depășindu-se generos cifra de 250.000 de participanți. Implicarea structurilor sportive 
din județele Mureș, Olt, Vâlcea, Cluj, Săcele, Brașov și Maramureș a contribuit la 
reușita acțiunii inițiată de Federația Internațională de Orientare, pentru care s-au primit 
mulțumirile forului internațional. Felicităm pe această cale pe toți cei implicați în 
acțiunile menționate. 

Ca o particularitate a activității coordonatorului Comisiei de Competiții și Hărți, 
d-l Roșca Dionisie, trebuie amintită colaborarea sa de mulți ani cu Federația de 
Radioamatorism și sprijinirea organizării concursurilor de radio orientare, fapt ce a 
atras o parte din sportivii acestei discipline sportive la concursurile de orientare 
organizate de federația noastră. 

Ca in fiecare an, sub patronajul Ministerului Educației Naționale, in parteneriat 
cu MTS, Palatul Național al Copiilor si cu sprijinul unor arbitrii F.R.O.  s-a organizat 
Campionatul National al Elevilor. La competiție au participat aproximativ 150 de elevi 
de la Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor si Cluburile Sportive Școlare, cu vârste 
cuprinse intre 10 si 18 ani. 

Campionatelor Naționale ale Ministerului Apărării Naționale la orientare au fost 
organizate și în anul 2017 de un grup de arbitri benevoli din FR Orientare care au 
garantat calitatea competiției cu sprijinul logistic al factorilor responsabili din armată. 
Competiția a atras aprecieri dintre cele mai bune atât din partea sportivilor cât și a 
oficialilor. A fost încă un pas important în colaborarea cu reprezentanții armatei, în 
întărirea relațiilor și asigurarea de sprijin reciproc. Trebuie să amintim aici munca 
implicarea d-nei Buzoianu Victoria și a unor arbitri ai FRO.    

Prin grija d-lui Stroescu Nicolae care a organizat 2 competiții de orientare MTB 
în anul competițional 2017, această disciplină sportivă a prins contur puternic și în 
Județul Prahova, astfel încât a atras la fel de mulți participanți ca la concursurile de 
profil din Baia Mare. Organizarea Cupei României la orientare MTB în anul 2017 s-a 
bucurat de o bună primire din partea sportivilor din zona centrală și de sud a țării.  

Colegiul arbitrilor a reușit să pună în aplicare programul propus privind formarea 
de noi arbitri și acordarea categoriilor de clasificare a arbitrilor. Regulamentul arbitrilor 

http://www.orienteering.ro/
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prevede însă o riguroasa evidență a arbitrilor, modalități de dobândire și de acordare a 
categoriei arbitrilor, obligativitatea reatestării lor periodice, ținerea unei evidențe a 
acestora și a carnetelor în așa fel încât nici un concurs să nu se mai desfășoare fără 
arbitri calificați. Puținii arbitri specializați care să poată fi garanția unor concursuri 
reușite, pregătirea uneori în criză de timp a competițiilor sunt cauzele unor greșeli care 
afectează calitatea acestora. 

Cartatorii experimentați din România nu acoperă întotdeauna cerințele privind 
cartarea de zone noi, complexe, de dificultate ridicată. În plan local, unele structuri 
sportive au fost preocupate de formarea de arbitri care să poată gestiona concursurile 
interjudețene. Astfel, sub coordonarea d-lui Constantin Alexandrescu  președintele de 
onoare al federației, cu ocazia Campionatelor Naționale de orientare în alergare de la 
Iași din 2016, s-a organizat examinarea pentru acordarea categoriei a III a de arbitru, 
un număr de 16 sportivi dobândind calitatea de arbitru. Acțiuni similare a desfășurat și 
domnul Stroescu Nicolae, formând arbitri în județul Prahova și domnul Roșca Dionisie 
pentru județul Vâlcea și Hunedoara.     

Arbitrii IOF din România au primit recomandările FRO și au fost reatestați de 
federația internațională. 

Conducerea F.R. Orientare și Comisia de Competiții și Hărți au sprijinit mai mult 
organizatorii locali ai Campionatelor Naționale prin: corectarea hărților unde a fost 
cazul, decontarea cheltuielilor cu controlorii naționali, tipărirea hărților de concurs 
cumpărarea în limita disponibilului din buget și utilizarea unor materiale pentru buna 
desfășurare a competițiilor naționale, utilizarea materialelor logistice ale federației.  

Avem în vedere o și mai mare implicare a FRO în organizarea Campionatelor 
Naționale în 2018, acordarea de sprijin financiar organizatorilor nu numai pentru 
premierea sportivilor ci și pentru susținerea logistică a concursurilor, nominalizarea de 
controlori naționali responsabili, stabilirea de comun acord cu organizatorii a zonelor 
de concurs, control și sprijin în creșterea calității organizării, utilizarea materialelor și 
logisticii federației, ș.a.   

2017 a fost un an dificil, cu realizări neașteptate dar și cu unele sincope. 
Competițiile din calendarul național pe 2017 s-au desfășurat în mare parte în condiții 
bune. Majoritatea Campionatelor Naționale au fost bine organizate. Nu s-au înregistrat 
probleme grave de organizare. Micile probleme ivite in timpul desfășurării unor 
competiții au fost rezolvate prompt de juriul de concurs. 

 
Repere importante ale activității Federației Române de Orientare în ultimii 

patru ani: 
 
În intenția de a puncta într-o succintă prezentare acțiunile mai importante ale 

activității Federației Române de Orientare, cu realizări și nereușite în ultimii patru ani 
de activitate, vă prezentăm următoarele: 

- Pentru a veni în sprijinul cluburilor sportive care sunt preocupate de selecția și 
formarea de sportivi foarte tineri, MTS a alocat pentru prima dată din veniturile sale 
proprii în anul 2014, sume de bani cu care să se poată organiza astfel de activități de 
selecție și pregătire juniori mici, respectiv copii în vârstă de până la 13-14 ani. S-a 
organizat un astfel prim stagiu de trei zile la Oradea (Băile Felix) în luna decembrie 
2014, la care au participat peste 60 de copii, îndrumători și antrenori, acțiune reușită 
care a stabilit noi puncte de referință în formarea și pregătirea copiilor pentru sportul 
de performanță. Acțiunile de acest tip s-au desfășurat și în anii următori, Oradea, la 
Băile Govora, Orașul Victoria, odată cu cursurile de perfecționare a antrenorilor.  

- O acțiune deosebita ce a marcat activitatea FRO în anul 2015 a constituit-o și 
accesarea Programului Pierre de Coubertin cu titlul „HARTĂ, BUSOLĂ, INTELIGENȚĂ, 

NATURĂ – ORIENTARE” program prin care federația noastră a beneficiat de un contract 
încheiat cu MTS in valoare de peste 125.000 lei. La acest proiect, coordonat cu atenție 
în cele mai mici amănunte de domnul Constantin Alexandrescu – Președintele de 
Onoare al FRO și în cea perioadă secretar general al FRO -  au participat 19 structuri 
sportive din 16 județe și 20 localități, care au angrenat in activitățile de inițiere in 
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tainele orientării aproape 1200 de copii cu vârste intre 10 și 12 ani. La etapa finala 
desfășurată la începutul lunii noiembrie 2015, la Băile Felix, au participat 100 copii 
selectați și 25 de antrenori și oficiali. Acțiunea s-a bucurat de un larg răsunet și a creat 
o imagine deosebita FRO în MTS, fiind pe larg mediatizată. Câștigul final a fost 
legitimarea a 70 copii la structurile sportive participante, unii dintre ei făcându-și deja 
apariția în clasamentele medaliaților la concursurile din anii următori și chiar a 
Campionatelor Naționale. Din păcate numărul acestor sportivi legitimați, s-a diminuat 
vertiginos, datorită imposibilității susținerii lor financiare în concursurile ce au urmat. 

- Un real succes l-a constituit și implicarea unor structuri sportive în organizarea 
de competiții sportive pentru inițiere în orientare și popularizarea orientării în școli în 
anul 2016 de “Ziua mondială a orientării”, pentru doborârea recordului mondial oficial 
al participării simultane la competiții și evenimente sportive de orientare, pe plan 
mondial depășindu-se generos cifra de 250.000 de participanți. Felicităm pe această 
cale pe toți cei implicați în acțiunile menționate: CS Orienter Tg. Mures, Palatul 
Copiilor Tîrgu-Jiu Olt, Palatul Copiilor Rm. Vâlcea, AJO Cluj, CS Babarunca Săcele, 
CSU Brașov, CS Mădăraș și CS ElectroSistem Baia Mare care au contribuit la reușita 
acțiunii inițiată de Federația Internațională de Orientare, pentru care s-au primit 
mulțumirile forului internațional. Acțiunea a continuat și în anul 2017 și 2018. Din 
datele care ne-au fost comunicate, anul acesta CS Babarunca Săcele a organizat o 
acțiune de Ziua Mondiala a Orientării cu peste 450 de elevi din școlile orașului Săcele 
iar CSU Brașov a aplicat în două din școlile municipiului Brașov pentru un număr de 
peste 330 elevi. 

- În anul 2017, s-a înaintat MTS, odată cu depunerea Contractului de finanțare, 
“Strategia generală de organizare şi dezvoltare a activităţii de orientare  în perioada 
2017 – 2020”. Strategia cuprinde repere importante, așa cum le-am putut identifica și 
propune Consiliului Director. Acestea sunt perfectibile și ar trebui să constituie un 
punct de plecare pentru o nouă și dinamică viziune pentru anii ce urmează. 
 - La inițiativa și cu contribuția esențială a domnului Alexandrescu Constantin – 
Președintele de onoare al FRO, am reușit să abordăm unele modificări și completări la 
Statutul FRO, modificări necesitate de actualizarea legislației sportive, de problemele 
de nefuncționalitate sau de funcționalitate ineficientă, uneori chiar de apariția unor 
blocaje. Acest Statut modificat, a fost adoptat în Adunarea Generală ordinară a FRO 
din 2017, și a parcurs toate etapele din punct de vedere legal și juridic, fiind un pas 
înainte spre normalizare. 
 - Prin finanțarea parțială a competițiilor naționale și a organizatorilor locali de 
competiții naționale din bugetul alocat de MTS in ultimii trei ani, prin reașezarea unor 
taxe și cotizații ale membrilor FRO, s-a reușit o creștere a veniturilor proprii ale 
federației și implicit o mai bună organizare a Campionatelor Naționale, care au căpătat 
o nouă dimensiune de imagine. Lipsa unor arbitri calificați, improvizațiile cu arbitri 
neexperimentați sau cu voluntari ce nu stăpânesc regulamentele FRO, a dus uneori la 
greșeli și la afectarea unor etape de campionat național, care au impus corecții și 
decizii ale juriului de concurs, corecții ce au creat nemulțumirea celor implicați. Totuși 
deciziile luate în aceste situații au fost regulamentare. 
 - Colegiul Director a funcționat până la jumătatea lunii octombrie 2015 în doi 
oameni apoi demarând și pregătind două concursuri pentru ocuparea postului de 
Secretar General. La cel de-al doilea concurs, a fost desemnata Instructor sportiv la 
FRO domnișoara Camelia Prica. S-a văzut o îmbunătăţire a activității, s-a comunicat 
mai mult şi au fost consultări în problemele urgente. Câștigul mare s-a realizat prin 
angajarea prin concurs în funcția de Secretar General al FRO a domnului profesor 
Constantin Alexandrescu, în luna octombrie. Imediat după numirea domniei sale in 
aceasta funcție, activitatea s-a îmbunătățit simțitor și multe realizări au fost posibile 
datorita implicării domniei sale. De altfel și în calitatea de Președinte de onoare al 
FRO, domnul Constantin Alexandrescu și-a adus un aport deosebit la sprijinirea 
activității FRO. De referinta sunt interventiile domniei sale pentru realizarea și 
semnarea contractelor de finanțare încheiate cu COSR și cu MTS în valoare de 
150.000 lei, pentru sprijinirea competiției EYOC Cluj Napoca, fapt ce a permis 
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susținerea lotului național de juniori în stagiul de pregătire precompetițională și pe 
perioada competiției, procurarea de echipament sportiv de cea mai buna calitate 
pentru sportivii din lotul național de juniori și cumpărarea de materiale și echipamente 
sport-ident în valoare de aproape 100.000 lei, care se află în dotarea FRO. 
 - La inițiativa Comisiei de Competiții și Hărți, în precizările la sistemul 
competițional a fost cuprinsă de doi ani recomandarea de a se organiza Campionate 
județene de orientare, în toate județele în care orientarea este prezentă, pentru 
atragerea spre această disciplină sportivă a cât mai mulți copii. 
 - Pe măsură ce unele cluburi sportive și-au diminuat efectivele de sportivi sau 
au renunțat la orientare ca sport de performanță, în acești patru ani, au apărut structuri 
sportive noi, care doresc să fie implicate în activitatea federației și să participe cu 
sportivi la acțiunile din calendarul sportiv național: Nord Team Orientare Bistrița, CS 
Orienteering Klub Silva Câmpina, CS WHITE Wolf Baia de Fier, ACS Sport pentru 
Timișoreni, CS 315 Orientare Satu Mare, CS Transylvania Rogaining.  
 - Prin finanțarea pronunțată a pregătirii sportivilor din loturile naționale și 
achiziționarea de echipament sportiv și materiale sportive corespunzătoare, s-a reușit 
în această perioadă și obținerea unor rezultate internaționale deosebite: 
2015 

- Campionat European Orientare-Schi, juniori, obiectiv de clasare: 1 loc 12-20; 
realizat:  1 loc 7 - obiectiv îndeplinit. 

 - Campionat Mondial Orientare-Schi, seniori, obiectiv propus: 1 loc 5 – 10; 
realizat: 1 loc 9 si 1 loc 11 - obiectiv îndeplinit. 

- Campionat European de Juniori Orientare în Alergare, obiectiv propus: 1 loc 
10 – 12; realizat: 2 loc 6 - obiectiv îndeplinit; 

- Campionat Mondial de Tineret Orientare în Alergare, obiectiv propus: 1 loc 30 
- 35; realizat: 1 loc 17 - obiectiv îndeplinit (o sportiva de doar 17 ani); 
2016 

- Campionatele Europene Orientare-Schi, seniori, obiectiv propus: 1 loc 15 – 
20; realizat: 1 loc11 - obiectiv îndeplinit. 

- Campionatele Europene Orientare-Schi, juniori, obiectiv propus: 1 loc 20 – 30 
realizat: 1 loc 9 și 1 loc 20 - obiectiv îndeplinit. 

- Campionat Mondial de Tineret Orientare în Alergare, obiectiv propus: 1 loc 30 
- 35; realizat: 1 loc III – medalie de bronz - obiectiv îndeplinit. 
2017 

- Campionatele Mondiale de Orientare-Schi, seniori, obiectiv propus: 1 loc 15 – 
20; realizat: locul X la ștafetă cu echipa României.- obiectiv îndeplinit. 

- Campionatele Europene Orientare-Schi, juniori, obiectiv propus: 1 loc 20 – 30 
realizat: 1 loc 26 și 1 loc 28 - obiectiv îndeplinit. 
2018 

- Campionatele Europene Orientare-Schi, juniori, obiectiv propus: 1 loc 10 – 15 
realizat: 1 loc 6 - obiectiv îndeplinit.  

   
Întreaga activitate a federației a fost marcată în ultimii doi ani la nivelul activității 

executive, de lipsa unui Secretar General. Neimplicarea repetată a unor membri ai 
Consiliului Director în actul decizional, a impus formularea unor propuneri de 
modificare a statutului care sa permită schimbări în componența organelor de 
conducere ale federației și ale comisiilor și colegiilor, fără a fi necesară convocarea 
Adunării Generale. Prin aceste modificări, sperăm să dinamizăm activitatea tuturor 
celor implicați în Comisii și Colegii. 

Inerția mare a unor membri ai federației, atitudinea refractară a altora, 
comoditatea, refuzul de a colabora cu structurile federației au frânat actul decizional. 

Pe de altă parte unele compartimente ale FRO nu au functionat corespunzător, 
nu toți membri Consiliului Director au răspuns cu promptitudine solicitărilor 
președintelui federației, amânările în luarea deciziilor fiind și cauza unor nerealizări, nu 
poate fi coordonată de la distanta toata activitatea FRO fara secretar general și fără 
implicarea tuturor membrilor Consiliului Director. 
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Nu am reusit sa păstrez coeziunea Consiliului Director, orgoliiile unora dintre 
aceștia au dat nastere unor divergențe și amânări nejustificate în luarea deciziilor sau 
chiar în aplicarea acestora. 

Preşedintele a încercat să responsabilizeze cât mai mult comisiile, colegiile și 
angajații federației, acordând încredere deplină acestora, preluând şi rezolvând uneori 
din sarcinile ce le reveneau de drept și mediind permanent pentru o mai bună 
colaborare între acestea. Colegiile şi comisiile federaţiei, ar trebui să comunice mai 
mult şi să-şi coordoneze activitatea în mod constructiv şi unitar. 

Pe de altă parte nimeni nu mai are răbdare, toți doresc să vadă realizări de 
excepție în timp scurt. Suntem cu toții voluntari pasionați și devotați sportului orientare 
însă modul de exprimare și de acțiune, de recunoaștere și de respect față de ceilalți 
din jurul nostru ne deosebește. 

Activitatea desfăşurată în acești patru ani, prezentată în acest raport,  sperăm 
să fie un alt reper de la care să putem în curând sa înregistrăm creșteri calitative și 
cantitative semnificative. 

Prezentul Raport se bazează pe datele furnizate de Colegiile și Comisiile FRO, 
de activitatea desfășurată de responsabilii acestora în calitate de membri ai Consiliului 
Director. 
 

Întocmit,  
Președinte F.R. Orientare 


