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

Adoptate la ședința din data de 15 mai 2019 
 

 
 
 
1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv din 15 mai 2019. 
 
2. Se ratifică cu unanimitate de voturi decizia Consiliului Director din data de 23.04.2019. 
 
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi rezoluțiile Comisiei Tehnice Olimpice și pentru Sportul de 
Performanță adoptate în ședința din data de 14.05.2019. 
 
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi reînceperea procedurilor de înființare a înființare a unor 
CNOPJ-uri și/sau CNOPT-uri, la solicitarea Federațiilor Sportive Naționale de specialitate. 
 
5. Se aprobă cu unanimitate de voturi structura numerică și componența nominală a Delegației 
Olimpice a României pentru Jocurile Europene Minsk 2019, conform documentului anexat. 
Se apropă cu unanimitate de voturi ca sportivii cu statut de rezervă (tenis de masă și gimnastică 
aerobică) să fie deplasați la Jocurile Europene Minsk 2019, în afara Satului Olimpic, în situația în care 
Federațiile Sportive Naționale de specialitate vor solicita acest lucru. Costurile privind această 
deplasare vor fi suportate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Sportivii respectivi vor primi toate 
drepturile de membru al Delegației Olimpice. 
 
6. Se aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea unor bilete de avion pentru deplasarea la Baku în 
data de 19 iulie 2019, separat de charter, pentru lupte (5 sportivi, 3 antrenori, 2  arbitri), tenis (4 
sportivi, 2 antrenori), 1 antrenor gimnastică și șeful de misiune. Această achiziție este necesară 
pentru asigurarea participării la ședințele tehnice și antrenamentele oficiale. 
 
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea serviciilor de realizare a unei campanii media, cu 
rol motivațional pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020, în condițiile respectării legislației în domeniu. 
 
8. Cu unanimitate de voturi, Comitetul Executiv mandatează președintele și secretarul general COSR 
să negocieze pachetul media cu partenerii actuali COSR și potențiali parteneri ai COSR, ca urmare a 
incheierii Protocolului si Contractului subsecvent acestuia cu Societatea Romana de Televiziune in 
legatura cu Jocurile Europene MINSK 2019. 
 
9. Comitetul Executiv ia act de prezentarea aspectelor referitoare la activitatea Comisiei de Etică 
astfel cum rezultă din Statutul COSR în vigoare, în baza deciziilor adoptate în cadrul Adunării 
Generale Ordinare din 18 aprilie 2019. 
 
10. Se aprobă cu unanimitate de voturi constituirea următorului grup de lucru pentru stabilirea unei 
propuneri pentru candidatura la acordarea Trofeului CIO „Femeia si Sportul – 2020”. Termen 28 iunie 
2019: dna. Camelia Potec – coordonator, dna. Georgeta Andrunache, dna. Viorica Chermeș, dn.a Doina 
Melite, dna. Alina Sămărghitan Dumitru, dna. Irina Deleanu, dna. Cristina Vărzaru. 
 
11. Se aprobă cu unanimitate de voturi constitutirea următorului grup de lucru pentru negocierea și 
gestionarea parteneriatului cu AGERPRES: dl. George Boroi – coordonator, dna. Alina Alexoi, dna. 
Daniela Ionescu. 
 
12. Se aprobă cu unanimitate de voturi constitutirea următorului grup de lucru pentru candidatura în 
vederea obținerea organizării Jocurilor Olimpice de Tineret, ediția de iarnă 2024: dl. George Boroi – 
coordonator, dna. Doina Melinte – membru, dl. Puiu Gaspar – membru, dl. Alexandru Hălăucă – 
membru, reprezentant FR Bob-Sanie – membru, reprezentant FR Patinaj – membru, dl. Florin Mișcă – 
membru, dl. Dragoș Tătaru – membru, dl. Alexandru Epuran – membru, dna. Liliana Dorneanu – 
membru, dl. Cristian Butariu – membru, dl. Răzvan Dumbravă – membru, dl. Laurențiu Panioglu – 
membru. 
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13. Cu unanimitate de voturi se respinge solicitărea Institutului Sportiv Român adresate COSR, pentru 
ca organizația noastră să devină partener al programului „Strategic Management in Sport”. 
 
14. Cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Alexandru Dedu (președinte Comisia Medicală 
COSR) pentru a identifica posibilitățile de colaborare și/sau încheiere parteneriate cu cu clinicile 
medicale Regina Maria și/sau Sfinții Arhangheli.  
 
15. Se aprobă cu majoritate de voturi cuantumul daunelor morale în dosarele împotriva societăților 
furnizoare a echipamentului sportiv pentru si în legatura cu Jocurile Olimpice Rio 2016, să fie 
echivalentul valorii fiecărui contract în parte și publicarea hotărârii instanței de reparare a imaginii 
COSR. 
Pentru punerea în aplicare a hotârării Comitetului Executiv din data de 18 aprilie 2019 cu privire la 
latura penală, se amână discuția pentru următoarea ședință a Comitetului Executiv, cu informarea 
prealabilă a fiecărui membru al Comitetului Executiv prin punerea la dispoziție a punctului de vedere 
scris al Casei de Avocatură, anterior ședinței. 
 
16. Referitor la cererea Federatiei Romane de Tenis de 330.000 USD pentru organizarea circuitului 
profesionist WTA, BRD Bucharest Open Romania, cu majoritate de voturi, Comitetul Executiv acordă o 
aprobare de principiu, în condiția identificării unor soluții de finanțare din fonduri publice. 
 
Următoarea ședință a Comitetului Executiv va avea loc în data de 12 iunie 2019. 
 


