
 
HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 

Adoptate la ședința din data de 18 iunie 2020 
 

 
 
 
 
1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv din               
18 iunie 2020. 
 
 
2. Cu unanimitate de voturi, se ratifică deciziile Consiliului Director adoptate în 
ședințele din 28.05.2020 și 10.06.2020. 
 
 
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi cu unanimitate de voturi rezoluțiile Comisiei 
Tehnice Olimpice și pentru Sportul de Performanță (CTOSP) adoptate în ședințele din 
26.05.2020 și 09.06.2020. 
 
 
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi revenirea la cuantumurile pentru acordarea 
primelor de lot olimpic valabile înaintea stării de urgență. 
 
 
5. Se aprobă cu unanimitate de menținerea baremurile de masă pentru programele 
CNOPJ-BOPJ și CNOPT, la cuantumurile prevăzute în contracte. Posibilitatea majorării 
acestor baremuri se poate evalua după rectificarea bugetară. 
 
 
6. Se aprobă cu unanimitate de voturi coordonatele pentru organizarea Adunării 
Generale Ordinare 2020: 
Data: 24 iulie 2020;  
Ora: 11:00;  
Locația: Complexul Olimpic Sydney 2000 
 
  
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca echipamentul sportiv de reprezentare pentru 
Jocurile Olimpice Tokyo 2020, să fie prezentat Adunării Generale COSR, cu ocazia 
ședinței din 24 iulie 2020. 
 
 
8. Se aprobă cu unanimitate de voturi structura numerică preliminară a Echipei Olimpice 
a României care va participa la FOTE Vuokatti 2021, conform prezentării Șefului de 
Misiune (document anexat). 
 
 
9. Se aprobă cu unanimitate de voturi inițierea programelor Solidarității Olimpice pentru 
formare/perfecționare a resurselor umane din administrația sportivă. Se nominalizează 
cu unanimitate de voturi coordonatorul acestui program în persoana domnului Florin 
Mișcă. 



 
10. Se aprobă cu unanimitate de voturi punerea la dispoziția MTS a suprafeței de 38,77 
mp, pentru realizarea branșamentului de alimentare cu energie electrică a obiectivului 
investițional “Stadionul Național de Rugby – Arcul de Triumf”, pentru două anvelope (E-
Distribuție 16,53 mp și Utilizator 20,81 mp), cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, aplicabile folosinței și/sau administrării terenurilor din proprietatea statului. 
 
 
11. Comitetul Executiv ia la cunoștință solicitarea Comisiei Speciale a Camerei 
Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în 
materia sportului organizat în România. 
 
 
12. Comitetul Executiv ia la cunoștință memoriul transmis de sportivul Vlad Vișan (judo) 
în atenția Comisie de Etică. 
 


