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HO.TARARL]A N[. I I

Consiliul Director din 27.02.2023

l. A fost prezentat; activitatea F.R. Volei de la precedenta gedin!; a consiliului

Direclor 9i s-au aprobat perioadele de prcgdtire ale Loturilor Nationale U17

feminin gi masculin, care vor participa in luna aprilie la preliminariile
Campionatului European.
2. S+r aprobat ca din partea F.R. Volei, pentru activitatea persoanelor cu nevoi

speciale, si fie descmnatd d-na Gabriela Bulgariu.
3. S-a aprobat strategia F.R, Volei pentru perioada 2023 - 2032.

4. S-a aprobat introducerca taxei dc formale a jucitorilor tJ23. Echipele din div

A1, care legitimeaza spoftjvi cu varsta sub 23 ani, vor pldti la F.R. Volei, pentru

fiecare sporliv transferat, suma de 1500 euro. Suma va fi repaftizatd astfel : 30%

pentru antrenorul care a descoperit jucdtorul, iar cei 70% rdmaqi vor fi transmiSi Ia

ilubul formator. Aceastd tax6 va fi platitA la fiecare transfer al spotlivilor, pAni la
implinirea varstei de 23 ani. in cazul in care clubul sc desfinleazi, procentul de

70% din suma, va rdmane in contul F.R. Volei pcntru a fi folosili pentru proiecte

qi activit6!i ale Colegiului de Antrenort
i. S-u pt"r"ntut activitatea Colegiului de Antrenori pe anul 2022 qi lunile

ianuarie-februarie 2023 si s-a solicitat ca antrenorii de lot sa prezinte un rapod

dupd hecare competi{ie oficiali la care au participat.

6. Colegiul de Antrenori a propus pentru lectori Ia FIVB pe Macarie Marius Ei

Tanase Bogdan.
7. Se aproba introducerea in Statutul F.R. Volei a disciplinelor Volei in a$ezat

(sitting volleball), Teqvolley (volei pe mas6) 9i Catchbail.

8. Domnul Silvian Lungu, membru it.t Consiliul Ditector al FRV, a ftcut o

prezentare a ptogramului Erasmus -f "Play Volleyball, grow *ith lt 20" -
iVCWZ.O (n.r. "Joacd volei, cresJe cu el 2.0") 5i a noutAlilor comunicate in cursul

seminarului organizat de Confederalia EuropeanS de Volei (CEV) cu

reprezentanfii ldrilor care au acceptat sd pafiicipe Federaqia Romdnd de Volei se

numZira printre cele qapte entit'li nalionale acceptate de CEV in acest proiect

dedicat atragerii spre migcare gi spre volei a cdt mai multor copii din ciclul primar'

9. S-a apro6at afilierierea la FRV a cluburilor: Asociatia Club Sportiv ACTIV

Rdmnicu Vdlcea, Asocialia Club Sponiv Academika Focqani qi Clubul Sporliv

TimiEoara Youth AcademY

10. S-a aprobal ca la meciurile echipelor din campionatul de speranle sa poatd fi
treculi pe foaia de joc l4 jucdtori/ jucitoare.
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11. S-a aprobat schimbarea site-ului Federaliei Romdne de Volei.

12. S-a aprobat ca antrenorul rom6n Gianni Creg sA fie propus Ministerului
Sportului pentru acordarea titlului de antrenor emerit.

13. Au fost prezentate qi analizate modificdrile ce urmeaza a lt aduse Statutului
Federaliei Romdne de Volei.

Presedinte F.R. Volei
COJOCARU Adin Marian


