
HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 
Adoptate la ședința din data de 16 martie 2020 

 
 
1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv din               
16 martie 2020. 
 

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi rezoluțiile Comisiei Tehnice Olimpice și pentru Sportul de 
Performanță (CTOSP) adoptate în ședința din 10.03.2020. 
 

3. La propunerea vicepreședintelui, dl. Alexandru Dedu, COSR se va adresa Ministerului 
Tineretului și Sportului pentru a solicita punct de vedere oficial cu privire la susținerea loturilor 
olimpice, având în vedere situația națională și internațională privind răspândirea COVID-19. În 
adresă se va prezenta punctul de vedere al COSR de a continua susținerea programului de 
pregătire, calificare și participare la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, derivat din poziția oficială a 
Comitetului Internațional Olimpic și cu privire la organizarea JO Tokyo. 
 

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi suspendarea pe durată nedeterminată a activității 
Centrelor Naționale Olimpice pentru Pregătire Juniorilor și a sportivilor incluși în sistemul Burse 
Olimpice pentru Juniori, începând cu data de 20 martie 2020. 
 

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca sportiva Georgeta POPESCU (monobob) să fie 
candidatul COSR pentru premiul Piotr Nurowski. 
 

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi întreprinderea tuturopr demersurilor pentru recuperarea 
sumelor plătite și/sau angajate pentru acțiunile sportive anulate și/sau amânate, ca urmare a 
situației naționale și internaționale privind răspândirea COVID-19. 
 

7. Comitetul Executiv ia la cunoștință despre derularea primei etape a procesului de asigurare a 
ținutei de defilare la Ceremoniilor din cadrul Jocurilor Olimpice Tokyo 2020. 
 

8. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca, pe durata situației de urgență, ședințele Comitetului 
Executiv să se poată derula și în mediu virtual/online. Eventualele costuri implicate se consideră 
a fi aprobate. 
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