
HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 
Adoptate la ședinta din data de 28 iunie 2017 

 

 

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței 
Comitetului Executiv din 28 iunie 2017. 
 
2. Se aproba cu unanimitate de voturi cooptarea domnului Valeriu 
TOMESCU în calitate de expert, în procedurile de achiziție a aparaturii 
de asistență științifică, testare și evaluare a performanței. 
 
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea președintelui COSR 
și a secretarului general COSR pentru semnarea contractului cu PEAK. 
 
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea președintelui COSR 
și a secretarului general COSR pentru semnarea contractului cu 
TOYOTA ROMANIA. 
 
5. Se aprobă cu unanimitate de voturi componența nominală a Echipei 
Olimpice care va participa la cea de a XIV-a ediție de vară a Festivalului 
Olimpic al Tineretului European – FOTE Győr 2017, conform anexei. 
Comitetul Executiv al COSR deleagă Șefului de Misiune și Secretarului 
General competența de a analiza și de a decide asupra componenței 
Echipei Olimpice, în cazul în care apar situații obiective care pot 
determina modificări nominale în cadrul Echipei. 
 
6. Se aprobă cu unanimitate de voturi purtătorul de drapel al Echipei 
Olimpice a României în cadrul Ceremoniei de Deschidere a Festivalului 
Olimpic al Tineretului European de la Győr (23-29 iulie 2017), în 
persoana sportivei Ana Iulia DASCĂL (înot). 
 
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi cooptarea doamnei Elena 
FRÎNCU în calitate de consilier pentru proiectul de evaluare a 
posibilității de preluare a bazei sportive din Eforie Sud. Forma de 
colaborare va fi stabilită de președintele COSR și secretarul general 
COSR. 
 
8. Cu unanimitate de voturi, se împuternicește domnul Boroi George, 
Secretar General, pentru ca în numele Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român și pentru acesta, să încheie cu Muzeul Sportului tranzacția 
privind stingerea litigiului promovat de această instituție ce face 
obiectul dosarului nr. 854/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București. 
Tranzacția are ca obiect plata către Muzeul Sportului a sumei de 
144.174,21 lei reprezentând impozit cotă parte clădire Casa Olimpică 
achitat COSR pentru anii 2014-2015, renunțarea la judecarea cauzei în 
dosarul 854/3/2017, renunțarea la calcularea și aplicarea de penalități 
și cheltuieli de judecată. 
 
 



9. Se aprobă cu unanimitate de voturi suplimentarea structurii 
numerice a CNOPJ Schi – Biatlon – Sărituri cu Schiurile cu 7 locuri, după 
cum urmează: 

 Biatlon: 2 sportivi și 1 antrenor 
 Schi fond: 1 antrenor 
 Sărituri cu schiurile: 2 sportivi și 1 antrenor 

 
9. Se aprobă cu unanimitate de voturi includerea în CNOPT Schi-
Biatlon, cu titlu de excepție, a unor sportivi cu vârsta de 16–17 ani al 
căror nivel tehnic îi recomandă pentru promovarea în acest program: 

 Sărituri cu schiurile: Militaru Carina Alexandra (n. 11.01.2001) 
 Schi fond: Darvas Zsanette Bernadett (n. 30.09.2000), Kemenes 

Anna (n. 17.04.2000), Dîrțu Lunic Valentin (n. 26.06.2000) 
 
10. Se aprobă cu unanimitate de voturi inițierea procedurilor de 
mutare a grupelor de biatlon și schi fond din carul CNOPJ Predeal, la 
Harghita Băi și Gheorghieni. 
                                                                      


