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HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 
Adoptate la ședinta din data de 26 iulie 2018 

 

 
 

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv din 26 
iulie 2018. 
 
2. Se aprobă cu unanimitate de voturi salarizarea personalului angajat pe posturi finanțate 
din fonduri publice, prin asimilare cu grila de salarizare a Ministerului Tineretului și Sportului 
și a Complexurilor Sportive Naționale – personal contractual – conform anexelor. 
 
3. Comitetul Executiv ia act de progresul demersurilor întreprinse până la această dată 
pentru organizarea unui eveniment de celebrare a sportului românesc în contextul 
centenarului României, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului. 
 

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi structura numerică a Delegației Olimpice a României 
care va participa la Jocurile Olimpice pentru Tineret Buenos Aires 2018, conform anexei. 
 
5. Se aprobă cu unanimitate de voturi participarea la Festivalul Olimpic al Tineretului 
European (FOTE) BAKU 2019. 
Se aprobă cu unanimitate de voturi nominalizarea Șefului de Misiune pentru Festivalul 
Olimpic al Tineretului European BAKU 2019, în persoana domnului Dragoș TĂTARU. 
 
6. Se aprobă cu unanimitate de voturi inițierea programului de acordare a sprijinului 
financiar pentru proiectele de pregătire, calificare și participare la competițiile olimpice 
multisport care se vor desfășura în anul 2019, respectiv: FOTE Sarajevo & Sarajevo Est, 
Jocurile Europene Minsk, FOTE Baku, Jocurile Mondiale pe Plajă San Diego. 
 
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi rezoluțiile Comisiei Tehnice Olimpice și pentru Sportul 
de Performanță (CTOSP) adoptate în ședințele din data de 3 iulie 2018 și din data de 17 iulie 
2018. 
 
8. Se aprobă cu unanimitate de voturi înființarea următoarelor Centre Naționale Olimpice 
pentru Pregătirea Juniorilor pentru Gimnastică Artistică Feminină, conform documentației 
care a fost prezentată de federația natională de specialitate și avizată de Comisia Tehnică 
Olimpică și pentru Sportul de Performanță: 

 CNOPJ Constanța: 11 sportive, 8 persoane în colectivul tehnic 
 CNOPJ București: 2 sportive, 3 persoane în colectivul tehnic 

 
9. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile COSR pentru premiul CIO dedicat 
antrenorilor – “IOC Coaches Lifetime Achievement Awards”, după cum umrează: 

 Dl. Octavian BELLU 
 Dna. Maria BITANG 

                                                                                    


