PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI BF DIN 3.08.2013
Prezenți: Leonard Doroftei, Vasile Câtea, Francisc Vaștag, Relu Auraș, Marian
Simion, Titi Tudor, Adrian Lăcătuș, Alec Năstac, Marcel Boboc, Robert Băeatu
Membri fără drept de vot: Sima Viorel, secretar general, Valentin Vrânceanu,
antrenor federal, Mihai Leu, Gheorghe Napoleon
Ordinea de zi
1. Situația economico-financiară a Federației.
2. Stabilirea delegației pentru CM de Juniori de la Kiev, 5-16 septembrie și
CM de Junioare și Tineret de la Albena
3. Aprobare achiziție de echipament
4. Propunere candidatură pentru organizarea Campionatului European de
Senioare 2014 în România;
5. Componența colectivului tehnic a lotului național de seniori;
6. Diverse
Dl Leonard Doroftei prezintă ordinea de zi. Dl Vasile Câtea solicită adăugarea
pe ordinea de zi a următoarelor puncte: a. Lista nominală a sportivilor care vor
participa la centura de Aur 2013; b. Componența lotului de seniori cu care se va
rămâne în pregătire.
Dl Relu Auraș solicită ca punctele 2 și 4 să fie analizate într-o ședință ulterioară
de Birou federal.
Dl Auraș anunță că renunță la Centrul Olimpic de la Bacău, la postul de
antrenor principal al lotului de tineret și să renunțe la găzduirea la Bacău a
loturilor naționale, dorind să se ocupe de echipa sa de club și să păstreze postul
de director tehnic al federației pentru a-i ajuta pe antrenori în ceea ce privește
diferite probleme tehnice.
Dl Vasile Câtea prezintă lotul cu care se va participa la turneul Laszlo Papp, din
Ungaria.
Se supune la vot transferul lui Laurențiu Bârneață de la CSS 5 București la CSS
Olimpia București. Se aprobă
Se supune la vot convenția de colaborare între CSS Petrolul și CS Conpet. Se
aprobă.
Se supune la vot acordul de transfer de la CS Petrolul la CSM Ploiești pentru
sportivul Viorel Tiberiu Porcoi. Se aprobă.
Dl Marcel Tudoriu este propus pentru titlul de antrenor emerit. Se supune la vot.
Se aprobă.
Se supune la vot transferul sportivului Ioan Mihai Desrobitu de la AS Thunder
la Chimia Rm Vâlcea. Se aprobă.
Se supune la vot transferul lui Ștefan Nicolae de la CS Metrorex la CSA Steaua.
Se aprobă.

Se supune la vot transferul sportivei Iordache Angela de la CSM Buzău la
Atletic Buzău. Se respinge.
Dl Vasile Câtea propune votarea delegației care va participa la pregătirea
comună cu Republica Moldova, care urmează să se defășoare după încheierea
campionatelor Naționale.
Se propune ca următoarea ședință a BF să aibă loc la data de 6 august 2013, la
București.

