
HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 
Adoptate la ședinta din data de 21 mai 2018 

 

 
 

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv din 21 
mai 2018. 
 
 
2. Comitetul Executiv ia act de raportul de informare privind participarea la Seminarul EOC & 
Seminarul CIO pentru Pregătirea Participării la Jocuri – “Drumul spre Tokyo 2020”. 
 
 
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi constituirea grupului de lucru pentru continuarea 
demersurilor necesare derulării proiectului CASA ROMÂNIEI pe durata Jocurilor Olimpice 
TOKYO 2020, format din: dl. George Boroi – secretar general, dl. Florin Mișcă – secretar 
general adjunct și dna. Carmen Trocan – director departament juridic, resurse umane și 
relații cu autoritățile. 

 
 

4. Comitetul Executiv ia act de raportul de progres nr. 2 privind proiectul de pregătire, 
calificare și participare la Jocurile Olimpice pentru Tineret Buenos Aires 2018.  
 
 
5. Comitetul Executiv ia act de raportul de informare privind proiectul de pregătire, calificare 
și participare la Jocurile Europene Minsk 2019. 
 
 
6. Comitetul Executiv ia act de raportul de informare privind derularea programului 
GIMNAZIADA, ediția 2017 – 2018. 
 
 
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi rezoluțiile Comisiei Tehnice Olimpice și pentru Sportul 
de Performanță adoptate în ședința din data de 8 mai 2018, cu privire la solicitările de 
finanțare. 
 
 
8. Comitetul Executiv ia act de scrisoarea de intenție a Federației Român de Handbal privind 
înființarea a două CNOPJ-uri (masculin și feminin), la Baia Mare și Timișoara. În legătură cu 
acest proiect, Comitetul Executiv dă un acord de principiu, urmând ca inițiativa să fie supusă 
analizei Comisiei Tehnice Olimpice și pentru Sportul de Performanță (CTOSP). Rezoluțiile 
tehnice ale acesteia vor constitui temeiul continuării procedurii, care se va finaliza cu analiza 
Comitetului Executiv. 
 
 
9. Se aprobă cu unanimitate de voturi cererea de finanțare a Federației Române de Natație și 
Pentatlon Modern nr. 407/14.05.2018, înregistrată la secretariatul COSR sub nr. 
3012/15.05.2018, pentru derularea unui stagiu de pregătire (4 – 12 iunie 2018) a sportivului 
Robert GLINȚĂ. 
 



 
10. Referitor la proiectul de reconfigurare a conceptului, actualizare și extindere a albumului 
de prezentare a olimpismului românesc, elaborat în colaborare cu Gazeta Sporturilor, 
Comitetul Executiv consideră oportun acest proiect și aprobă derularea lui. 
 
 
11. Se aprobă cu unanimitate de voturi susținerea din partea COSR a demersurilor pentru 
soluționarea problemelor salariale ale persoanlului salariat din cadrul Federațiilor Sportive 
Naționale.                                                      


