
Comisii şi atribuţii Page 1 of 6 

 

Tabel nominal cu profesorii şi antrenorii cu funcţii 

în cadrul Comisiilor Colegiului Central al Antrenorilor din FRJ 

 

Nr. 

crt. 
Comisii Numele şi prenumele Funcţia Contact 

(tel., mail) 

1 Colegiul 

Central al 

Antrenorilor 

Bercean Florin Preşedinte de onoare Antrenor L O. feminin 

Cluj 0744709113 

  Ion Ene Mircea Preşedinte Prof. univ. dr. Univ. Galaţi 

0745651297 

ieemircea@yahoo.com 

  Savu Gheorghe Secretar 0723198101 

Savu_judo@yahoo.com 

  Chirazi Marian Membru Prof. univ. dr Decan FEFS Iaşi 

0745850678 

mchirazi@email.ro 

  Rosu Daniel Membru 0744437883 

  Vasilan Gicu Membru 0744136580 

  Doru Munteanu Membru 0751262679 

  Hudac Viorel Membru 0723264141 

  Zisu Dumitru Membru 0722 346543 

  Pantea Cornel Membru  

  Sălincean Vasile Membru 0723969038 

2 Regiuni Directori federali 

regionali 

Judeţe afiliate  

 1 Chelariu Aurel Bacău, Botoşani, 

Suceava, Iasi ,Neamţ, Vaslui 

0723264141 

 2 Zisu Dumitru Vrancea, Brăila Buzău, 

Constanţa, Galaţi, Tulcea 

0722 346543 

 3 Doru Munteanu Argeş Călăraşi, Giurgiu, 

Ialomiţa, Dâmboviţa, Prahova, 

Teleorman 

0751262679 

 4 Lena Sterea Olt, Dolj Mehedinţi, 

Gorj, Vâlcea 

0745543874 

 5 Ciuşcă  Mugurel Arad, 

Hunedoara, Caraş Severin, 

Timiş, Alba 

0721164295 

 6 Sălincean Vasile Maramureş, 

Cluj, Bistriţa, Sălaj, Bihor, Satu 

Mare 

0723969038 

 7 Abraham Elod Harghita, Mureş, Covasna, 

Braşov, Sibiu 

0742046677 

 8 Pitrinjel Cristian Bucuresti ,Ilfov 0721279184 

 

3 COMISIA  

ştiinţifică 

Deliu Dan Preşedinte de onoare Prof. univ. dr.UNEFS 

0724786188 

anjvb@hotmail.com 

  Ion Ene Mircea Preşedinte Prof. univ. dr. Univ. Galaţi 

0745651297 

ieemircea@yahoo.com 

   Bogdan Constantin 

 

Membru Lect. univ. dr 0723042286 

elibogdan@rdslink.ro 

  Muraru Anton Membru antonmuraru@hotmail.com 

  Hantău Ioan Membru Prof. univ. dr.UNEFS 

0740969995 

  Chirazi Marian Membru Prof. univ. dr Decan FEFS Iaşi 

0745850678 

mchirazi@email.ro 
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  Bordea Constantin Membru Lect. univ. dr 0740036492 

  Turcu Dionisie Membru Prof. univ. dr 

nyse_turcu@yahoo.com 

  Rabolu Emilian Membru Conf. univ. dr.0745050814 

  Bocioacă Laurenţiu Membru Conf. univ. dr.UNEFS Bucureşti 

0745439018 

laurbocioaca@yahoo.com 

  Pop Ioan Membru Univ Babeş B. Cluj 

  Petre Barbos Membru Univ Babeş B. Cluj 

  Tătaru Dragoş Membru COSR 0742144025 

  Moraru Ioan Membru 0742156962 

  Rosu Daniel Membru Conf univ dr. Pitesti0744437883 

  Pălărie Cornel Membru 0745 664 207 

4 COMISIA  

antrenorilor 

emeriţi 

Muraru Anton Preşedinte de onoare antonmuraru@hotmail.com 

  Câmpeanu Emil Preşedinte  

  Bercean Florin Membru 0744709113 

  Bordea Constantin Membru 0740036492 

  Marinescu Nicolae Membru 0722638002 

  Brăileanu Mihai Membru 0742552441 

  Savu Gheorghe Membru 0723198101 

  Andreescu Robert Membru 0744266884 

5 COMISIA  

antrenorilor 

federali 

Bercean Florin Preşedinte Antren L O. feminin Cluj 

0744709113 

  Chirilă Alexandru Membru 0744570860 

achirila@prosportequipment.ro 

  Morar Emil Membru 0744226482-

emilmorar@liberty.ro 

  Richter Simona Membru  

  Rabolu Emilian Membru 0745050814 

  Vasilan Gicu Membru 0744136580 

  Fleisz Aurelian Membru 0742019398 

  Inclenzan Geanina Membru 0744473126 

  Moise Laura Membru  

  Surlă Iulian Membru 0742077625 

6 COMISIA  

Judo-artă 

marţială 

Marinescu Florentin Preşedinte 0722202203 

  Chirilă Alexandru Membru 0744570860 

achirila@prosportequipment.ro 

  Lungu Alexandru Membru  

  Dumitrescu Sorin Membru 0722852068 

  Gâdea Ilie Membru  

  Creţu Octavian Membru 0744475366 

  Marian Covlea Membru  

  Mihalache Gheorghe Membru 0740072230 

  Deer Elemer Membru 0745644519 

7 COMISIA  

 Judo pentru 

integrare a 

sportivilor de 

performanta, 

veterani si 

diaspora 

Bordea Constantin Preşedinte de onoare 0740036492 

  Bondor Andrei Preşedinte 0744643959 



Comisii şi atribuţii Page 3 of 6 

 

  Camelia Florentina 

Medei 

Membru 0721898381 

  Alexandru Vasile Membru  

  Julius Bute Membru  

  Lazăr Loghin Membru 0744923440 

  Sterea Lena Membru 0745543874 

  Chirazi Marian Membru 0745850678 

  Toma Mihalache Membru  

  Mureşan Ştefan Membru  

  Traşcă Nicolae Membru O722530144 //0767280174 

8 COMISIA  

 judo pentru 

persoanele cu 

dizabilitati 

Muraru Anton Preşedinte de onoare antonmuraru@hotmail.com 

  Ciocoiu Mihail Preşedinte 0744522759 

  Brandusa Vararean Membru 0741070305 

  Inclenzan Geanina Membru 0744473126 

  Ion Ene Mircea Membru 0745651297 

9 COMISIA  

Judo show 

Surlă Iulian Preşedinte 0742077625 

  Fleisz Aurelian Membru 0742019398 

  Alina Zaharia Membru  

  Alina Cheru Membru  

10 COMISIA  

de Judo 

sportiv, 

competiţii 

rezultate şi 

statistica 

Savu Gheorghe Preşedinte 0723198101 

 

  Bercean Florin Membru 0744709113 

  Richter Simona Membru 0744184795/ 

richtersimona@hotmail.com 

  Rabolu Emilian Membru 0745050814 

  Palade Marinel Membru 0723786822 

  Largu Costel Membru 0740000491 

  Morar Emil Membru 0744226482 

  Fleisz Aurelian Membru 0742019398 

  Tătaru Dragoş Membru 0742144025 

  Neofit Adriana Membru 0744596744 

  Rosu Daniel Membru 0744437883 

  Moraru Ioan Membru 0742156962 

  Marinescu Nicolae Membru 0722638002 

  Pitrinjel Cristian Membru 0721279184 

 

11 COMISIA  

 de organizare 

evenimente, 

stagii pregătire 

Lascău Florin Preşedinte 

 

0755118046 

 

  Savu Gheorghe Membru 0723198101 

  Chirilă Alexandru Membru 0744570860 

  Ion Ene Mircea Membru 0745651297 

  Albert Batkai Membru  

  Gliga Laurentiu Membru 0731366149 

  Trandafirescu Mihai Membru 0744326803 

12 COMISIA  

judo educativ şi 

etică 

Hantău Ioan Preşedinte 0740969995 



Comisii şi atribuţii Page 4 of 6 

 

  Diaconescu Jean Membru 0722205265 

  Ioana Iliescu Membru  

  Ciolan Constantin Membru 0745692700 

  Coman Doina Membru 0724805236 

  Babiuc Ioana Membru 0742148884 

  Creţu Octavian Membru 0744475366 

13 COMISIA  

informare, 

comunicare 

şi mass/media 

Lascău Florin Preşedinte 0755118046 

 

  Alina Dumitru Membru  

  Zgorcea Eduard Membru 0772002335 

  Savu Gheorghe Membru 0723198101 

  Neofit Adriana Membru 0744596744 

 

 
OBIECTIVE ale Colegiului Central al Antrenorilor 
 

1. Programul de evaluare a activitatii competitionale si optimizare a resurselor umane. 

2. Evaluarea sportivilor componenti ai loturilor de seniori 

3. Evaluarea programelor de pregatire al loturilor de juniori si integrarea in programele “Pol speranta” 

ale COSR 

4. Acordarea de asistentă metodică prin elaborarea documentelor specifice(CD, lucrari, etc.) 

5. Formarea de noi specialişti (instructori, antrenori) si perfectionarea celor existenti. 
 

Colegiul Central al Antrenorilor 

 

Ia hotărârile legate de activitatea CCA din FR Judo la nivel naţional. Biroul CCA ia hotărâri legate 

de activitatea curentă a CCA.  

Din Biroul CCA fac parte: Presedintele CCA, secretarul CCA şi cel puţin 3 membrii din cei  numiţi 

în Colegiul Central. Preşedintele CCAntrenori face parte din CD al FRJ 

 

Directorii CCA pe “regiuni” 

FRJ are opt  directori tehnici numiţi de CD. Fiecare din directorii tehnici va fi responsabil pentru  zona 

stabilită de CD. Ei sunt cei care transpun în practică hotărârile CCA la nivel zonal. Vin cu propuneri 

pentru organizarea judo-ului pe plan local, organizarea competiţiilor, demonstraţiilor de judo, al 

examenelor de grad, fac propuneri privind admiterea la cursurile de formare şi perfecţionare al 

instructorilor, antrenorilor de judo,  propun admiterea judoka din regiunea pe care o reprezintă la 

selecţie în loturile naţionale de judo, fac propuneri pentru admiterea la examenele de Centuri negre 

„DAN” şi Antrenor Emerit pentru antrenorii reprezentativi din structură pe care o reprezintă, solicită 

sprijin metodic, informaţional, material şi financiar din partea F R Judo pentru acţiuni de promovare şi 

dezvoltare a judo-ului din regiunea sa, organizează şi conduc activitatea de judo a regiunii, iau măsuri 

de combatere a unor fapte incompatibile cu statutul de antrenor al celor care încalcă dispoziţiile şi 

regulamentele FR Judo la nivel local sau informează comisiile în drept de la nivel naţional despre 

acestea pentru abaterile grave, urmăresc optimizarea performanţelor tuturor cluburilor şi asociaţiilor de 

judo din structura regiunii pe care o conduc etc. 

 
COMISIA ştiinţifică 

 

Se ocupă cu elaborarea liniei teoretice şi metodice a pregătirii antrenorilor din F R Judo, 

elaborează materialele teoretico-metodice, criteriile de evaluare a pregătirii antrenorilor, încurajează 

http://www.frjudo.ro/obiective-colegiu-central-antrenori
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activitatea de cercetare şi promovează tematica judo-ului în comisiile ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional, stabileşte legături pe teme de cercetare în interesul judo-ului, promovează valorile 

intelectuale ale CD provenite din FRJ sau care au spre dezbatere teme din  judo menite să optimizeze 

dezvoltarea judo-ului românesc, avizează planurile de pregătire ale loturilor naţionale elaborate de 

antrenorii federali, avizează programele tehnice la nivel naţional pe categorii de vârstă, a normelor de 

pregătire fizică pentru selecţia la loturile naţionale, promovează şi susţin practicarea ştiinţifică a judo-

ului şi mai ales luptă pentru un „judo curat” fără slăbiri nefiziologice sau consum de substanţe dopante, 

instaurarea spiritului fair play şi a codului judoka etc. 

 

COMISIA antrenorilor emeriţi 

 

Se ocupă de susţinerea activităţii structurilor din care fac parte prin expertiza de excelenţă pe 

care o promovează pentru ceilalţi antrenori pentru a obţine rezultatele care să îi ajute să atingă statutul 

de antrenor emerit! 

 

COMISIA   antrenorilor federali 

 

Concepe şi pune în practică desfăşurarea în cele mai bune condiţii a planurilor pregătirii la toate 

loturile naţionale pe care are datoria să le monitorizeze şi să participe cu componenţii loturilor pe care 

le conduc la competiţiile oficiale sau amicale la nivel internaţional/naţional în colaborare cu comisiile 

internaţionale/naţionale/regionale, promovând prin tot ceea ce întreprind interesele judo-ului românesc 

pe care au datoria să-l reprezinte cu demnitate! Din această comisie trebuie să facă parte cei mai 

valoroşi antrenori, cu cele mai bune rezultate competiţionale şi cu o ţinută moral etică ireproşabilă, cu 

o pregătire ştiinţifică peste medie, cunoscători a cel puţin două limbi străine de circulaţie mondială. 

 

COMISIA de judo -artă marţială 

 

Promovează originea judo-ul ui că artă marţială, subliniază prin activităţi specifice această 

valenţă a judo-ului, promovează principiile artei marţiale judo, urmăreşte ca judoka români să 

cunoască şi să exprime prin ţinuta şi comportamentul demn şi modest acest aspect, propune şi se 

implică prin demonstraţii şi prelegeri în promovarea laturii marţiale a judo-ului. 

 

COMISIA Judo pentru integrare a sportivilor de performanţă, veterani şi diaspora 

 

Cu sprijinul FRJ al CCA şi CNCNK se ocupă de integrarea socială a sportivilor judoka de 

performanţă pe timpul sau la sfârşitul carierei sportive, de organizarea competiţiilor de judo la nivel 

naţional şi internaţional pentru veterani, de promovarea judo-ului pentru veterani prin mijloace 

specifice, popularizează şi încurajează practicarea judo-ului şi după retragerea activităţii de 

performanţă ca factor de întreţinere a stării de sănătate, de petrecere plăcută a timpului liber, de 

implicare în păstrarea tradiţiei în şcoala românească de judo, organizarea de cupe sau memoriale de 

judo, de păstrare a moralităţii specifice unui judoka ajuns la nivelul sensei („o viaţă plină de 

înţelepciune”), ţine legătura şi poate invita la stagiile de pregătire antrenorii de judo din diaspora. 

 

COMISIA  judo pentru persoanele cu dizabilităţi 

 

Se ocupă de crearea condiţiilor care să asigure posibilitatea de practicare a judo-ului de către 

persoane cu dizabilităţi fizice, senzoriale, psihice şi mixte, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi 

integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sportivilor cu dizabilităţi participarea la 

competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor. 
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COMISIA  de judo show 

 

Se ocupă de organizarea demonstraţiilor de judo la nivel naţional şi de promovarea judo-ului 

prin mijloace specifice cu ocazia unor manifestări culturale, de divertisment, în mass/media etc. 

 

 

 

COMISIA  de Judo sportiv, competiţii rezultate şi statistică 

Stabileşte calendarul competiţional anual după criterii ştiinţifice, pune în practică desfăşurarea în 

cele mai bune condiţii a tuturor competiţiilor oficiale şi amicale la nivel naţional în colaborare cu 

comisiile din regiuni. 

Se ocupă cu înregistrarea şi analizarea rezultatelor din judo-ul competiţional naţional şi 

internaţional, promovează şi susţin acţiuni de popularizare a tuturor formelor de judo competiţional 

(cupe, concursuri de casă, pe departamente etc). 

Propune CCA antrenorii de lot şi sportivii ce vor face deplasările la care România este invitată. 

Propune CCA criterii şi punctaje de stabilire a clasamentului  primilor 10 sportivi, 10 antrenori şi 

10 arbitrii pe nivel internaţional şi naţional 

 

COMISIA  de organizare de evenimente şi  stagii de pregătire  

 

 Se implică şi răspunde de bună organizare şi desfăşurare a stagiilor de formare, perfecţionare 

sau de obţinere a celei de-a două specializări la disciplină judo pentru cei implicaţi în activitatea 

federaţiei, ia contact cu celelalte foruri pentru o maximă conlucrare în avantaj reciproc (MECS, COSR, 

MTS,  departamente instituţionale care au în structurile lor secţii de judo etc). 

 

COMISIA  judo educativ şi de etică 

 

Se ocupă cu monitorizarea comportamentului judoka sportivi dar şi al antrenorilor atât la 

antrenamente cât mai ales în timpul competiţiilor, se implică la bună organizare şi desfăşurare a 

examenelor de grad (centură) sau la diferite evenimente la care sunt invitaţi judoka din FRJ.  

Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii educative la nivelul tuturor secţiilor de judo, are în 

vedere conceperea unui cod deontologic bazat pe codul moral al judo-ului cât şi pe principiile 

decalogului lui Jigoro Kano, subliniază latura educativ-formativă a judo-ului la nivelul tinerilor judoka, 

organizează şi promovează acţiuni de popularizare a judo-ului în şcoli etc. Creează şi întreţin legături 

ştiinţifice, metodice şi teoretice cu structurile analoage ale altor federaţii europene sau de pretutindeni 

pentru promovarea valorii educative a judo-ului la nivel mondial. 

 

COMISIA  informare, comunicare şi mass-media 

 

Informează membrii CCA şi pe toţi cei interesaţi de activitatea federaţiei, despre evenimentele 

ce vor avea loc, oficiale sau amicale, locale sau internaţionale etc, promovează şi popularizează aceste 

acţiuni specifice a 

le FRJ în presa scrisă,  radio, TV, etc. 

Se ocupă cu bună informare pe site-ul FRJ a celor care accesează adresa de internet a FRJ şi 

corespondează cu cei interesaţi de activitatea FRJ în interesul acesteia. 

 

 

Preşedintele, 

Colegiului Central al Antrenorilor, 

Prof. univ. dr. ION ENE MIRCEA 


