Procesul Verbal al şedinţei Biroului Federal din 12.06.2013, de la sediul
MTS
Prezenţi: Leonard Doroftei, Vasile Cîtea, Francisc Vaştag, Marin Simion, Adrian
Fetecău, Relu Auraş, Alec Năstac, Titi Tudor, Adrian Lăcătuş, Marcel Boboc, Robert
Băeatu. Absenţi: Mihai Lauruc, Nicu Chioveanu şi Mihai Craiu.
Membri fără drept de vot: Viorel Sima – secretar general, Valentin Vrânceanuantrenor federal.
Invitat: Stanciu Cornel – economist.
Delegat din partea MTS dl. Viorel Tomescu.
Ordinea de zi
1. Raport privind participarea la Campionatul European de la Minsk si aprobarea
premierilor pentru rezultatele de la CE din Belarus
2. Analiza situatiei financiare a Federatiei
3. Identificarea solutiilor pentru continuarea activitatii in bune conditii a Federatiei
Romane de Box
4. Stabilirea paşilor ce trebuiesc urmaţi pentru implementarea regulamentelor
internaţionale în privinţa antrenorilor români
5. Stabilirea delegatiei care va participa la CE de tineret de la Rotterdam
6. Aprobarea stagiilor de pregatire pentru loturile nationale
7. Raportul Comisiei de Box Feminin.
8. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă.
2. Analiza situaţiei financiare a Federaţiei este prezentată de economistul Corneliu
Stanciu. Se prezintă, detaliat, cheltuielile făcute de toate loturile naţionale. Dl. Stanciu
face cunoscut BF că începând cu luna iunie nu mai sunt bani din contractul cu MTS
pentru pregatirea loturilor sistânu-se comenzile. Concluzionând dl. Stanciu Corneliu
cere membrilor BF să caute soluţi în a atrage venituri proprii.
Dl. Gheorghe Napoleon solicită BF împreună cu sportivul Bogdan Juratoni, să se
pregătească sub îndrumarea antrenorului de club respectiv Gheorghe Napoleon. BF
decide ca sportivul Juratoni Bogdan să se pregătească cu antrenorul Gheorghe
Napoleon, pentru participarea la CM cu obiectiv de performanţă asumat locul I – II.
Pentru aceasta urmează a se încheia un contract între FRB şi sportivul Juratoni Bogdan
în care se va stabili că sportivul nu va trece la profesionism până la Jocurile Olimpice
din 2016.
1. Dl. Vasile Câtea prezintă raportul părivind participarea la CE de la Minsk. Dl. Câtea
va anexa acest raport scris la prezentul proces verbal. Dl Sima Viorel prezintă BF
sistemul de acordare a premierilor acordate de MTS pentru rezultatele obţinute la
Campionatul European din Belarus. Dl Simion Marin propune BF membrii colectivului
tehnic care l-au ajutat în realizarea obiectului, astfel:
- Simion Marin – antrenor principal – 100%
- Relu Auraş – antrenor secund – 75%
- Mihai Teofil – antrenor secund – 75%
- Valentin Vrânceanu – antrenor secund – 75%

- Gheorghe Napoleon – antrenor secund – 75 %
- Ion Olteanu – antrenorul secund care l-a descoperit pe vicecampionul european
Bogdan Juratoni – 20%
- salariaţii Federaţiei – 40%
Se supune la vot premierea pentru rezultatele obţinute la CE de la Minsk. Se aprobă în
unanimitate.
D-l Adrian Fetecău transmite BF dorinţa lui Mihai Lauruc de a premia performanţele
de la CE vineri, 14.06.2013, ora 15:00 la sediul MTS.
Dl. propune BF o mai mare expunere media.
3. Dl.Adrian Lăcătuş comunică BF că va susţine financiar activitatea lotului feminin,
respectiv pregătirea, până la 01 august 2013.
Din cauza situaţiei financiare precare a Federaţiei, preşedintele FR Box propune ca
antrenorii principali ai loturilor naţionale să prezinte noi etapizări în planurile de
pregătire, cât şi componenţa loturilor.
4. Dl. Vasile Câtea propune BF o strategie pentru redresarea boxului.
La competiţiile naţionale rămase urmează a se face informarea privind noul sistem de
punctaj şi noua modalitate de abordare a luptei.
Dl Vasile Câtea propune dezbaterea noului statut şi regulament AIBA în ceea ce
priveşte statutul antrenorolor şi clasificarea acestora în urma parcurgerii unor cursuri de
perfecţionare organizate de FR Box. Cursurile sunt obligatorii pentru toţi antrenorii în
activitate, condiţie obligatorie pentru a-i putea asista pe sportivi din colţul ringului.
Se deleagă dl Vrânceanu Valentin pentru implementarea acestui proiect.
Aceeaşi procedură o vor urma şi arbitrii în activitate din ţară. Se supune la vot. Se
aprobă în unanimitate.
Dl Sima propune organizarea cursurilor pentru obţinerea stelelor (categorii de
antenori) de către FR Box în colaborare cu AIBA în perioada 1- 8.09.2013, la
Constanţa, pe perioada desfăşurării Centurii de Aur. Pe site-ul FRB se vor publica în
timp util condiţiile de participare. Se supune la vot. Se aprobă. Responsabil Valentin
Vrânceanu, Alec Năstac şi Sima Viorel – responsabil cu organizarea.
5. Dl Relu Auraş propune BF un nr. De 7-8 sportivi, 3 antrenori, şef delegaţie, etc. Se
supune la vot. Se aprobă în urnanimitate.
7. Dl. Lăcătuş Adrian prezintă raportul Comisiei de Box Feminin. Raportul va fi anexat
prezentului proces verbal.
8. Dl Sima Viorel prezintă BF invitaţia din partea Federaţiei din Ungaria de a participa
la un stagiu, la Hajduszoboszlo, în perioada 21-25.08.2013, plătit de federaţia
maghiară. BF aprobă participarea, urmând ca până la data de 30.06.2013 să fie anunţată
componenţa delegaţiei noastre.
BF aprobă în unanimitate organizarea CN speranţe olimpice din 2-8.12.2013 la Tg
Mureş.
Se supune la vot transferul sportivului Gheorghe Cătălin de la CS Conpet Stelică SA
Ploieşti la CSM Ploieşti. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot colaborarea între CSM Bistriţa şi CF CFR Marfă IRLU Craiova
pentru sportiva Mustăţea Dora. Se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot afilierea la FR Box a Box Club Arena Box. Se aprobă în unanimitate.
Se propune a se face o adresă către CSN Lia Manoliu de trecere în custodia FR Box a
ringului de box aflat la CSN Lia Manoliu, Se aprobă în unanimitate.
Dl Marcel Boboc cere BF de a propune Adunarii Generale ca dl Rudel Obreja să fie
desemnat persoana non-grata pentru declaraţiile defăimătoare şi deserviciile făcute
boxului românesc.

