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1. Comitetul Director stabileste ca Adunarea Generala Extraordinara pentru dezbaterea motiunii 

de neincredere sa aiba loc in data de 14 decembrie 2016 la Bucuresti, ora 10.00 cladirea MTS 

din str. Vasile Conta nr. 16, in cazul in care toate conditiile vor fi intrunite. In data de 11 

noiembrie 2016 va fi trimis convocatorul Adunarii Generale Extraordinare. 

2. Comitetul Director aproba “linia metodica unitara”, versiunea 1 din 4 noiembrie 2016, in 

unanimitate. 

3. Comitetul Director aproba cantonamentul de pregatire al CNOPT Oradea la Piatra Arsa in 

perioada 22 noiembrie – 17 decembrie 2016, in unanimitate. 

4. Comitetul Director aproba achizitionarea a cinci jante pentru microbuzul alocat FRJ de catre 

MTS, in unanimitate. 

5. Comitetul Director aproba in unanimitate deplasarea sportivului Szocs Elemer ctg. -81 kg, 

clubul CSM Miercurea Ciuc si a antrenorului Albu Botond pe finantare proprie la Grand Prix 

China 2016. 

6. O prima versiune a calendarului 2017 va fi prezentata pe pagina net pe data de 17 noiembrie 

2016 

7.1 Facturi Hotel Diesel – nevand comanda si contract nu vor fi achitate. 

7.2 Facturi SC Premier Palace SRL – in cazul in care nu exista comanda si contract, in urma 

verificarilor, nu vor fi achitate. 

7.3 Hotarare: In perioada 09 – 21 octombrie dreptul de semnatura al Secretarului General FRJ 

a fost atribuit presedintelui FRJ. 

7.4 A fost aprobata delegatia pentru deplasarea la Cupa Europeana de Juniori de la Gdynia, 

Polonia,  finantata de Consiliul Judetean Hunedoara si domnul Ioan Cosmescu, conform anexei. 

7.5 A fost aprobata delegatia pentru deplasarea la stagiul de pregatire Cegled, Ungaria, finantata 

din venituri proprii FRJ, conform anexei. 

7.6 A fost aprobata delegatia participanta la Campionatele Balcanice de seniori din Mntenegru, 

finantata de MTS, conform anexei. 

7.7 Au fost aprobate participarile domnilor Albu Botond – antrenor, din ventiuri proprii si 

Ionescu Dan – arbitru, finantare MTS, la Campionatul European de Juniori Malaga, Spania 

2016. 

7.8 A fost aprobata participarea delegatiei la Grand Prix seniori Zagreb Croatia, finantare MTS, 

conform anexei. 



 
 
 
 

FEDERATIA ROMANA DE JUDO 
ROMANIA- Bucuresti, Str. Vasile Conta 16, sector 2, CF 14397378 

TEL : +40 21 317 80 30; FAX : +40 21 317 99 54; e-mail: office@frjudo.ro 

 

7.8 A fost aprobata delegatia pentru Cupa Europei de seniori Belgrad, Serbia 2016, finantare 

MTS, conform anexei. 

7.9 Comitetul Director aproba in unanimitate angajarea firmei Ceptureanu Account Expert 

Consult SRL pentru derularea expertizei contabile solicitata de catre ANAF, imediat. 

Finantarea pentru aceasta actiune va fi din venituri proprii. 

7.10 Comitetul Director aproba in unanimitatea suma de 3100 de lei pentru remunerarea 

persoanelor care au lucrat in afara orelor de serviciu pentru control ANAF, conform referatului 

nr 481 din 31.10.2016. 

8. Comitetul Director aproba redistribuirea alocatiei in subprogramele contracului de finantare 

cu MTS de la calendarul international la pregatire in proportie egala la masculin si la feminin. 

9. Campionatele Nationale reprezinta unul dintre criteriile de selectie pentru a reprezenta 

Romania. Pentru a reprezenta Romania urmatorii pasi sunt necesari: 1) copie dupa pasaportul 

romanesc; 2) cerere a sportivului de a reprezenta Romania; 3) dezlegare a sportivului de la 

tara/tarile in care mai este cetatean; 4) aprobarea FRJ ca sportivul sa reprezinte Romania; 5) 

aprobarea Federatiei Internationale. 

10. Comitetul Director aproba in unanimitate regulamentul de organizare si functionare al 

Colegiului Central al Antrenorilor, versiunea 2 din 03.11.2016. 

11. Urmatorul Comitet Director va avea loc pe data de 13 decembrie 2016 incepand cu ora 

14.00, la Sala “Gheorghe Hagi” din incinta MTS. 

 


