Sedinta Biroului Federal din 9-10.12.2013, Bucuresti
Prezenti: Leonard Doroftei, Vasile Catea, Francisc Vastag, Mihai Lauruc,
Mihai Craiu, Relu Auras, Marian Simion, Adrian Lacatus, Adrian Fetecau,
Alec Nastac, Marcel Boboc, Robert Baeatu, Nicu Chioveanu
Ordinea de zi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analiza si situatia loturilor nationale
Proiectul de calendar si de actiuni pentru 2014
Aprobarea planurilor de pregatire
Stabilirea atributiilor fiecarui membru in Biroul Federal
Situatia cluburilor fara activitate
Stabilirea planurilor pentru arbitri si antrenori pentru obtinerea de
certificate internationale
7. Analiza actelor de indisciplina a membrilor federatiei

Domnul Leonard Doroftei citeste ordinea de zi si propune ca in prima zi
sa se discute capitolul diverse iar in functie de durata discutiilor sa se
treaca a doua zi la discutarea celorlalte puncte. Domnul Catea sustine
importanta stabilirii atributiilor pentru fiecare membru in Biroul Federal.
Domnul Mihai Craiu solicita secretarului general sa prezinta raportul de
activitate pe 2013, el fiind prezentat membrilor Biroului Federal. Domnul
Mihai Lauruc prezinta pasii facuti pentru infiintarea Ligii de Box
Profesionist, asa cum a fost mandatat in Biroul Federal din 06.09.2013.
Dupa capitolul Diverse s-a trecut la discutarea punctului 4 de pe ordinea
de zi. Vicepresedintele Vasile Catea anunta ca se ocupa si raspunde de
Comisia Centrala a Arbitrilor. Francisc Vastag anunta ca va raspundede
Centrul Olimpic de la Resita. Domnul Adrian Fetecau il propune pe
Vastag pentru a coordona activitatea loturilor national. Domnul Auras
propune ca Vastag sa preia conducerea Colegiului Central al
Antrenorilor, pana la revenirea lui Titi Tudor, aflat in covalensenta pentru
o lunga perioada.Vastag refuza propunerea urmand sa se ocupe doar de
Centrul Olimpic de la Resita.Mihai Lauruc anunta ca se implica si
raspundede infiintarea si conducerea Ligii ProfesionistedeBox
Profesionist din Romania – constituire, organizare si regulamente – si
cere mandatarea lui Adrian Fetecau pentru a-l sustine in realizarea acestui
obiectiv. Domnul Mihai Craiu anunta ca a organizatCentura de Aur si va
incerca sa o reediteze si anul viitor, insa daca orice altcineva doreste sa
organizeze Centura de Aur este dispus sa cedeze oricarui membru din
Birou Federal organizarea Centurii de Aur. Domnul Craiu anunta ca la
finalul lunii martie va organiza un bilateral Cuba-Romania, in Cuba,

pentru lotul de seniori. Marian Simion anunta ca se va ocupa in
continuarede lotul de seniori si va colabora cu Relu Auras pentru lotul de
tineret. Relu Auras sustineca 2014 este un an extrem de aglomerat pentru
lotul de tineret si propune ca in sedinta BF din 10.12.2013 fiecare
membru al Biroului Federal sa isi asume in scris atributiile si
responsabilitatile. Marcel Boboc spune ca vrea s faca un Centru de
Excelenta la Ramnicu Valcea si ca va organiza o gala bilaterala.
Domnul Mihai Craiu este propus ca presedinte de onoare al Federatiei
Romane de Box, Biroul Federal aproba in unanimitate, propunerea
urmand a fi ratificata in Adunarea Generala. Domnul Craiu cere un timp
de gandire de o saptamana pentru aceasta propunere.
Robert Baiatu promite sa se ocupe de organizarea unei competitii in
2014. Adrian Lacatus spune ca are nevoie de sprijin pentru organizarea
Campionatului European de senioare. Adrian Lacatus va organiza in
februarie, la Slatina, Turneul international Turneul Celor 4 cu
participarea Romaniei, Italiei, Bulgariei si Serbiei/Ungariei. Adrian
Lacatus cere sprijinul domnului Nicu Chioveanu pentru realizarea acestor
obiective. Alec Nastac promite ca si in 2014 va fi prezent la toate galele
pe banii dansului. Mihai Craiu propune ca cel care nu va duce la
indeplinire promisiunile facute sa plece din Biroul Federal.
Continuarea din 10.12.2013 a sedintei BF inceputa in 9.12,2012.
Prezenti: Leonard Doroftei, Vasile Catea, Mihai Lauruc, Relu Auras, Marian
Simion, Adrian Lacatus, Adrian Fetecau, Alec Nastac, Marcel Boboc,
Robert Baiatu, Nicu Chioveanu. Fata de 9.12.2013 lipsesc Francisc Vastag si
Mihai Craiu.
Presedintele Leonard Doroftei prezinta si aproba ordinea de zi.
1. Analiza si situatia loturilor nationale. Domnul Relu Auras, director
tehnic al loturilor nationale, anunta modul in care si-au desfasurat
activitatea loturile reprezentative in 2013. Domnul Leonard Doroftei
cere reprezentantilor federatiei sa transmita antrenorilor care au
sportivi in lotul de tineret si lotul feminin sa se ocupe de pregatirea de
baza a sportivilor pentru ca la inceputul anului ei sa nu se prezinte la
loturi grasi sau iesiti din forma fizica. Domnul Auras prezinta planul
de pregatire al lotului de tineret si anunta colectivul tehnic. Echipa de
antrenori pentru lotul de tineret : Relu Auras (antrenor principal),
Robert Baeatu (secund), Ablalin Ferodin (secund), George Pertea

2.

3.
4.
5.
6.

(secund), Traian Georgia/Adrian Marcut (secund) , Marian Simion
(secund).
Marian Simion prezinta componenta lotului de seniori : 49 kg –
Berceanu Ovidiu si Amis Enver ; 52 kg - Andrei Dragomir si Bujor
Florin ; 56 kg – Mike Cioaca si Razvan Andreiana ; 60 kg –
Cuciureanu Alexandru ; 64 kg – Marian Visan ; 69 kg – Pita Marian ;
75 kg – Paraschiveanu Catalin si Bogdan Juratoni ; 81 kg – Balanescu
Valentin ; 91 kg – Mirel Jitaru si Ghionea Dragos ; +91 kg – Mihai
Nistor. Colectivul tehnic este format din : Marian Simion (principal),
Dorel Simion (secund), Puiu Victor (secund), Robert Baiatu (secund),
Ablalim Ferodin (secund).
Antreori ai lotului de juniori sunt desemnati : Valentin Anghel
(principal), Parlogea Adrian (secund), Bia Gheorghe (secund), Mihai
Constantin (secund)
Adrian Lacatus prezinta planul de pregatire al lotului feminin.
Colectivul tehnic pentru lotul feminin (senioare, tineret, junioare) este
format din : Adrian Lacatus (principal), Mihaela Lacatus (secund),
Dumitru Feraru (secund), Nicu Chioveanu (secund) si Constantin
Galbenuse (secund).
Se propune scoaterea la concurs a unui post de antrenor federal pe
care sa-l ocupe Robert Baiatu.
Vicepresedintele Vasile Catea solicita reinfiintarea Biroului Executiv
al FRB si propune ca alaturi de presedinte si cei doi vicepresedinti sa
faca parte din Biroul Executiv Mihai Craiu. Propunerea este votata. Se
propune ca Robert Baiatu sa fie al doilea membru votat de Biroul
Federal in Biroul Executiv. Propunerea este votata. Componenta
Biroului Executiv : Leonard Doroftei, Vasile Catea, Francisc Vastag,
Mihai Craiu si Robert Baeatu.
Se aproba planurile de pregatire pentru loturile nationale cu rezerva
desemnarii bugetului alocat de catre MTS. In functie de acesta se
definitiveaza programul de pregatire.
Domnul Viorel Sima anunta ca pana pe data de 16.12.2013 se fac
inscrieri pentru cursuri de 1,2 si 3 stele la Asissi in Italia. Domnul
Leonard Doroftei propune ca anuntul sa fie postat pe site-ul federatiei.
Se analizeaza propunerea de calendar sportiv pentru 2014. Se aproba.
Se analizeaza rapoartele Comisiei de Disciplina. Vasile Catea propune
o suspendare de 3 luni pentru arbitrul Orzoi, o suspendare de un an
pentru arbitrul Ispas Orlando si avertisment pentru arbitrul Iulian
Caramida, drept urmare a erorilor si incidentelor de la Craiova.
Antrenorii Anghel Valentin, Octavian Stoica, Anghel Gheorghe,

Constantin Foia, Adrian Lacatus si Constantin Cucu sunt sanctionati
cu avertisment, urmand ca la urmatoarele abateri sanctiunile sa fie
mult mai dure: un an de suspendare. Se sanctioneaza cu avertisment
delegatul general Mihai Ion. Se sanctioneaza cu avertisment delegatul
general Ciornia Cristian. Sportivii Mancingo Alexandru (CS Vointa
Cluj) si Ples Stefan (Unirea Alba Iulia) sunt sanctionati cu suspendare
pe timp de un an.
7. Se analizeaza cererea de acordare a titlului de „maestru al sportului”
pentru Sarba Alin si cea de „antrenor emerit” pentru Sarba Marcel. Se
aproba. Se supune la vot transferul lui Dumitru Antonio Sorin de la
CS Lacatus la Calarasi. Se aproba. Se supune la vot transferul lui
Manea Marius de la Dinamo la Steaua. Se aproba. Se supune la vot
transferul lui Badarau Marius de la CS Nicolina Iasi la By Racovita.
Se aproba.

