
HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 
Adoptate la ședinta din data de 21 august 2019 

 

 

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv din data de 21 

august 2019.  

 

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Misiunii Olimpice privind participarea la cea de-a II-a 

ediție a Jocurilor Europei Minsk – ediția de vară 2019. 

 

3. Se apropă cu unanimitate de voturi Raportul Misiunii Olimpice privind participarea la  cea de-a XV-a 

ediție a FOTE Baku -  ediția de vară 2019 inclusiv premierea cuvenită conform prevederilor H.G. 

1447/2007 cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi raportul de progres privind participarea la Jocurile Mondiale pe 

Plajă 2019 și nominalizarea Șefului Colectivului Medical a doamnei doctor Adriana LIMONA. 

 

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi conducerea misiunii la Jocurile Olimpice Tokyo 2020: 

- Șef de Misiune -  domnul Florin MIȘCĂ 

- Adjunct Șef de Misiune – domnul Dragoș TĂTARU 

- Șef Colectiv Medical domnul Dr. Dan Florin TĂNASE 

 

6. Se ratifică cu unanimitate de voturi deciziile adoptate de Consiliul Director în ședinta din data de 08 

august 2019. 

 

7. Se aprobă cu unanimitate de voturi stabilirea termenelor de depunere la COSR a documentelor 

justificative pentru decontare de către federațiile sportive naționale/beneficiari programe, după cum 

urmeaza: 

- pentru cheltuielile aferente activității CNOPJ/CNOPT și plata primelor/indemnizațiilor pe baza 

documentelor justificative depuse până la data de 10 a fiecarei luni, pentru luna anterioară 

- pentru cheltuielile aferente contractelor de finanțare altele decât cele de mai sus, pe baza 

documentelor justificative depuse în maximum 15 zile de la finalizarea acțiunii 

- termenul limita pentru depunerea documentelor justificative aferente contractelor în derulare pe 

anul 2019: 10 decembrie 2019. 

 

8. Se aprobă cu unanimitate de voturi componența Comisiei Anti-Doping a COSR, după cum urmează:  



-    Președinte, doamna Doina Ofelia Melinte, membru Comitet Executiv COSR 

-    Membru, reprezentant legal al  F.R. Sportul pentru Toți – președinte domnul  Alin Cornel  Larion 

-    Membru, reprezentant legal al F. R. Triatlon – președinte domnul Peter Klosz   

-    Expert cooptat, doamna Gabriela-Ionela Andreiasu  

-    Secretar, doamna Camelia Munteanu  

 

9. Se aprobă cu unanimitate de voturi componența comisiei privind desemnarea ofertei caștigătoare 

pentru achiziția serviciilor pentru realizarea unui clip video motivațional, în perspectiva participării 

României la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, respectiv:  

- Mihai Covaliu – președinte 

- Camelia Potec – vicepreședinte 

- Alexandru Dedu – vicepreședinte 

 

10. Se aprobă cu unanimitate de voturi constituirea grupului de lucru privind identificarea 

propunerilor de teme filatelice reprezentative pentru planul emisiunilor poștale aferente anului 2020 

în termenul limită indicat de Romfilatelia, până la 9 septembrie 2019, după cum urmează:  

- Cristian Romanescu – președinte 

- Georgeta Andrunache – membru 

- Cristina Vărzaru - membru 
 

11. La propunerea membrilor Comisiei Sportivilor se aprobă cu unanimitate de voturi nominalizarea 

domnului Horia Tecău în calitate de reprezentant al COSR pentru depunerea candidaturii de membru 

al Comisiei Sportivilor a Comitetului Internațional Olimpic. 
 

12. La propunerea membrilor Comisiei Sportivilor se aprobă cu majoritate de voturi și o abținere 

nominalizarea sportivului David Popovici – înot pentru depunerea candidaturii COSR la premiul EOC 

“Piotr Nurowski”, dedicat tinerilor sportivi cu vârsta de până la 18 ani. 

 

13. Se aprobă cu unanimitate de voturi nominalizarea coordonatorului colectivului de specialiști ai 

COSR implicați în asistența performanței, în persoana domnului Pierre de Hillerin. 

 
 

14. Se aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea FR Handbal exprimată prin adresa nr. 

1515/07.08.2019, înregistrată la secretariatul COSR sub nr. 4947/09.08.2019. 

 

15. Se aprobă cu unanimitate de voturi încheierea unui protocol de colaborare cu Fundația 

„Renașterea”. 



 


