Procesul verbal al Biroului Federal din 15.03.2013, de la
Bacău
Prezenţi: Leonard Doroftei, Vasile Cîtea, Francisc Vaştag, Marin Simion, Mihai
Craiu, Adrian Fetecău, Relu Auraş, Alec Năstac, Titi Tudor, Adrian Lăcătuş,
Marcel Boboc, Robert Băeatu, Nicu Chioveanu. Absenţi: Mihai Lauruc şi Ioan
Pop.
Invitaţi: Viorel Sima, Valentin Vrânceanu, Gheorghe Napoleon.
ORDINEA DE ZI
1. Situaţia antrenorului Gheorghe Napoleon şi a sportivului Bogdan Juratoni
(trecerea la profesionism şi box olimpic)
2. Stabilirea unor angajamente cu antrenorii şi sportivii loturilor naţionale şi
definitivarea staff-urilor tehnice pentru aceste loturi (antrenori secunzi)
3. Cuantumul taxelor şi vizelor pentru anul competiţional 2013
4. Afilieri şi hotărâri ale Biroului Federal informal din 7 februarie 2013
5. Stabilirea indemnizaţiilor pentru componenţii loturilor naţionale
6. Situaţia economico-financiară a FR Box
7. Trimiterea la AIBA a componenţei Comisiilor Federale şi persoanelor
desemnate de FR Box să facă legătura între Federaţie şi AIBA
8. Structura organizatorică a FR Box – organigrama Federaţiei, proceduri.
9. Diverse.

1. Dl. Napoleon Gheorghe susţine punctul de vedere în legătură cu pregătirea
sportivului Juratoni Bogdan. Membrii BF iau anunţul în legătură cu situaţia lui
Bogdan Juratonmi, privind modul în care se va pregăti în continuare, la lotul
naţional sau separat. Domnul Vasile Câtea propune ca sportivul să se pregătească
în cadrul lotului olimpic sub autoritatea antrenorului principal Marin Simion,
pentru competiţiile din calendarul AIBA.

Juratoni se va pregăti pentru APB cu antrenorul Gheorghe Napoleon în cadrul
lotului. Contractul se va parafa cu Federaţia între Marin Simion, Gheorghe
Napoleon, Juratoni Bogdan şi FR Box, până la data de 20.03.2013.
Se supune la vot propunerea d-lui Câtea. Se aprobă în unanimitate.
2. D-l Sima Viorel susţine stabilirea unor angajamente cu antrenorii şi sportivii
loturilor naţionale în conformitate cu legile şi normele în vigoare. Sportivii juniori
pot fi asistaţi la semnarea contractelor de către părinţi. Se supune la vot. Se aprobă
în unanimitate.
Se propune ca antrenor secund la lotul naţional de seniori d-l Perţea George. Se
aprobă în unanimitate.
3. Se supune la vot cuantumul taxelor şi vizelor pentru anul 2013, pentru boxul
profesionist. Se dă citire cuantumului taxelor şi vizelor pentru anul 2013, pentru
boxul profesionist.
Taxă obţinere licenţă – rămâme nemodificată
Taxe vize anuale – rămân nemodificate
Taxă autorizare gală după cum urmează:
- 5% din cuantumul total al burselor pentru sume între 1 şi 100.000 de euro
- 3% din cuantumul total al burselor acordate pentru sume între 100.000 şi
500.000 de euro
- 2% din cuantumul total al burselor pentru sume de peste 500.000 de euro.
Cuantumul taxelor şi vizelor pentru boxul amator rămân cele propuse în AG din
7.02.2013
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
4. Se supun la vot afilierile şi transferurile propuse şi votate în şedinţele BF
informal din 7.02.2013, cu excepţia sportivilor de la CSM Bacău la CS Arena 2011
Bacău.
Se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot cererea de afiliere a CS Atletic Buzău. Se aprobă.
Se supune la vot cererea de reafiliere a AS Club Box Locomotiva Bucureşti. Se
aprobă.
Se supune la vot contractul de colaborare între CS Universitatea Cluj şi CS Box
Club Gilău. Se aprobă.
Se supune la vot cererea de transfer a sportivului Băluţă Ionuţ de la CS Năvodari la
CS Farul Constanţa. Se aprobă.

Se supune la vot acordarea titlului de maestru al sportului pentru Drăghici Iulian.
Se aprobă.
Se supune la vot cererea de anulare a sancţiunii arbitrului Gheorghe Iancu. Se
aprobă.
Se supune la vot cererea de organizarev a Finalei CN de seniori la Bacău. Se
aprobă în unanimitate.
Se supune la vot organizarea Centurii de Aur a României la Constanţa şi
mandatarea d-lui Mihai Craiu pentru a se ocupa de acest eveniment. Se aprobă în
unanimitate.
Se propune data de 05.04.2013 pentru următorul Birou Federal, la Brăila. Se
aprobă în unanimitate.
5. Indemnizaţiile pentru componenţii loturilor naţionale fiind prinse în buget se
aprobă.
Se dau citire propunerile pentru indemnizaţiile sportivilor loturilor naţionale de
seniori. Se aprobă.
Se dau citire propunerile pentru indemnizaţiile sportivilor loturilor naţionale
feminine de junioare, tinere şi senioare. Se aprobă.
8. Se supune la vot Regulamentul de Ordine Interioară al FR Box şi Manualul de
Procedură. Se aprobă.
Se supune la vot ca preşedinte al Comisiei Tehnice şi de Regulamente d-l Robert
Băeatu. Se aprobă.
7. Se propune trimiterea la AIBA a componenţei comisiilor federale a persoanelor
desemnate de FR Box pentru a face legătura între Federaţie şi AIBA. Se aprobă în
unanimitate.
Diverse
La Biroul Federal de la Brăila din 5.04.2013 se vor nominaliza colectivele tehnice
ale loturilor naţionale.

