
HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 
Adoptate la ședinta din data de 27 februarie 2017 

 

Prezenți: 1.Mihai Claudiu Covaliu; 2.Octavian Morariu; 3.Alexandru Dedu; 
4.George Boroi; 5.Vasile Iuga; 6.Irina Deleanu; 7.Sandu Pop; 8.Adrian 
Stoica; 9.Gheorghe Vișan; 10.Puiu Gaspar; 11.Alexandru Hălăucă; 12.Alina 
Alexandra Sămărghitan-Dumitru; 13.Viorica Chermeș;  14.Georgeta 
Andrunache; 15.Valentin Amato Zaharia; 16.Doina-Ofelia Melinte;            
17. Cristinel Romanescu  

Absenți: 1. Camelia-Alina Potec 

Invitați: 1.Carmen Trocan; 2.Răzvan Dumbravă; 3. Alexandru Epuran 

Secretariat:  1.Florin Mișcă; 2.Liliana Dorneanu 

 
1. Având în vedere potențialul de calificare la FOTE Győr 2017 a echipelor de volei (feminin U18 
și masculin U19), Comitetul Executiv aprobă cu unanimitate de voturi ca în procedurile 
organizatorice premergătoare, până la clarificarea situației calificării (9 aprilie pentru echipa 
feminină și 30 aprilie pentru echipa masculină), să se includă în structura numerică maximală a 
Echipei Olimpice și cotele numerice pentru cele două echipe, respectiv: 

 Volei feminin (U18): 12 sportive + 3 oficiali + 1 arbitru 
 Volei masculin (U19): 12 sportivi + 3 oficiali + 1 arbitru 

 

2. Se aprobă cu unanimitate de continuarea finanțării programelor federațiilor sportive naționale 
aprobate de Comsiia Tehnică  Olimpică și pentru Sportul de Performanță pentru luna martie 
2017. 
 

3. Se aprobă cu unanimitate de voturi suplimentarea sistemului de burse olimpice pentru juniori 
(BOPJ) pentru tenis cu 4 burse. 
 

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi inițierea demersurilor privind înființarea în cadrul 
Complexului Olimpic Sydney 2000 – IZVORANI a următoarelor centre pentru sportul de 
performanță: 

 centru de evaluare și monitorizarea pregătirii sportive 
 centru de recuperare medicală 

Pentru coordonarea activității privind inițierea demersurilor se nominalizează următoarea 
comisie: 

PREȘEDINTE: 
 dl. Alexandru DEDU – vicepreședinte COSR;  

MEMBRI: 
 dl. Puiu GASPAR – membru COMEX al COSR;  
 dl. George BOROI – secretar general COSR;  
 dl. Florin MIȘCĂ – secretar general adjunct COSR;  
 dl. Valeriu TOMESCU – specialist în testări efort, membru COSR;  
 dl. Ion POJORANU – director general Complex Olimpic Sydney 2000; 
 dl. Constantin DIACONU – director tehnic Complex Olimpic Sydney 2000 

 

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi coordonatele de organizare a Adunării Generale Ordinare 
a COSR pentru 2017: 26 aprilie 2017, ora: 11:00, la sediul COSR - Casa Olimpică (sala 
Amfiteatru), Bd. Mărăști Nr. 20A, sector 1, București. 
 



6. Se aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea din partea membrilor COSR a propunerilor 
privind modificarea Statutului COSR. Termenul de transmitere la secretariatul COSR este data de 
15 martie 2017, ora 17:00. 
 

7. Se aprobă cu unanimitate de voturi constituirea unui grup de lucru pentru 
modificarea/completarea Statutului COSR, coordonat de dl. Octavian Morariu. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi componența grupului de lucru: dl. Octavian Morariu (membru CIO, 
vicepreședinte COSR), dl. Vasile Iuga (trezorier COSR), dna. Carmen Trocan (director juridic 
COSR), dl. Sandu Pop (membru Comitet Executiv COSR, reprezentant al sporturilor de vară),      
dl. Puiu Gaspar (membru Comitet Executiv COSR, reprezentant al sporturilor de iarnă), 
președintele Comisiei Juridice a COSR, un avocat cu renume cu expertiză în problematica 
dreptului sportiv și/sau cea a asociațiilor și fundațiilor. 
 

8. Referitor la solicitările de dobândire a calității de membru COSR (solicitarea domnului Marian 
DRĂGULESCU, cea a Federției Române de Pescuit Sportiv și cea a Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj), Comitetul Executiv stabilește cu unanimitate de voturi amânarea analizei acestora până 
după aprobarea modificărilor/completărilor la Statutul COSR. 
 

9. Se aprobă cu unanimitate de voturi componența nominală a Comisiilor de specialitate ale 
COSR conform anexei. Modificări și/sau completări ale componenței comisiilor se vor putea 
efectua pe parcursul derulării activității, la propunerea președintelui de comisie.  


