COMUNICAT DE PRESĂ

O nouă conducere şi planuri noi pentru
Federaţia Română de Atletism
24.04.2017 Bucureşti: Federația Română de Atletism (F.R.A.) are o nouă conducere. Vineri,
21 aprilie 2017, după o ședință maraton de 7 ore, în care 6 candidați şi‐au prezentat
programele de candidatură pentru funcția de președinte, adunarea generală i‐a încredințat
viitorul mandat de preşedinte lui Florin Florea.
Profesorul Florin Florea este un fost sprinter cu 8 titluri de campion național la tineret și
seniori în palmares și este președintele Asociației Județene de Atletism Brașov.
Votul de încredere care i‐a fost acordat are la bază propunerea de program prin care dl.
Florea îşi doreşte să coaguleze toate forţele din atletism pentru a readuce acest sport un
binemeritat loc fruntaş, cu rezultate bune în întrecerile internaţionale şi cu practicarea
atletismului ca sport de masă.
Pe lângă propunerile de modificări de management intern care au ca scop fluidizarea şi
eficientizarea activităţii Federaţei Române de Atletism, noua conducere îşi propune să:
‐
‐

‐

‐

‐

‐

Susţină şi impulsioneze activitatea Federaţiilor Judeţene de Atletism, motorul
activităţii atletice din ţara noastră.
Dezvolte noi baze sportive cu piste de atletism de 8 culoare la Bacău, Bucureşti,
Timişoara, Braşov, pe lângă cele existente sau în curs de realizare de la Cluj, Piteşti şi
Craiova.
Introducă în şcoli, în parteneriat cu primăriile, „minisectoare de viteză şi lungime”.
Acest proiect se implementează deja de către Asociaţia Judeţeană de Atletism
Braşov.
Organizeze profesionist competiţia “Internaţionalele de Atletism ale României”
ediţia 2018 şi să o transforme într‐un eveniment de talie de Grand Prix european
până în anul 2022.
Analizeze rezultatele şi performanţele sportive ale antrenorilor şi sportivilor de lot
naţional şi olimpic şi să stabilească noi obiective de performanţă în timp ce se vor
asigura condiţii superioare de pregătire şi de participare la competiţiile
internaţionale.
Obţină prin sportivii de lot olimpic cel puţin o medalie olimpică la Tokio 2020.

“Mulțumesc tuturor colegilor care și‐au exercitat votul. Mandatul pe care mi l‐ați încredințat
mă onorează și mă responsabilizează în egală măsură. Cred cu tărie în motto‐ul pe care l‐am
promovat în campanie ‐ Atletismul trebuie să ne unească și nu să ne se risipească ‐ și cred
că doar împreună putem reuși să creștem atletismul și să aducem performanță. Îmi doresc să
dezvoltăm împreună proiecte pentru copii și tineri, alături de campionii României și de
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antrenori, ca o echipă, pentru atletismul românesc. Ca întotdeaua, vă reasigur că în mine
găsiți un susținător și un om dedicat dezvoltării atletismului la nivel național și internațional.
Este momentul să ne reconectăm la organismele europene și internaționale și la comunitatea
atletismului mondial pentru colaborări și proiecte comune” a declarat noul preşedinte la
Federaţiei Române de Atletism.
Contracandidaţii lui Florin Florea la funcţia de preşedinte al FR Atletism au fost: Constantina
Diţă – Tomescu (fostă campioană olimpică în proba de maraton), Traian Badea
(vicepreşedinte al FR Atletism), Monica Iagăr (fostă campioană naţională la săritura în
înălţime), Constantin‐Cristinel Iacoban (preşedintele Atletic Club Iacris Bucureşti) şi
Constantin‐Gabriel Obreja (terapeut în recuperare sportivă, fost membru al staff‐ului
medical al FRA).
Preşedintele şi cei 4 vicepreşedinţi ai Federaţiei Române de Atletism sunt aleşi prin vot
secret de către adunarea generală de alegeri a F.R.A, pentru un mandat de 4 ani.
Rezultatul alegerilor din 21.04.2017
Preşedinte Florea Florin
Vicepreşedinţi:
1. Ursanu Grigore
2. Bogdan Vasile
3. Preda Virgil
4. Curta Neculai
Membri regionali:
Casandra Silviu, Nicolau Gabriel, Georgescu George, Bură Ion, Măzăran Octavian, Măcelaru
Ioan, Herman Vasile, Grasu Nicoleta
Membri Simpli:
Dulgheru Gheorghe, Dragomir Cristian, Orza Cristian, Serafim Dan, Văduvoiu Dumitru, Barbu
Augustin
Secretar General: Iancu Augustin
Trezorier: Sandu Claudia
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Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresa
Data Naşterii

FLOREA FLORIN
CASTELULUI NR. 106, BRAŞOV
16 OCTOMBRIE 1964

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada
• Compania Angajatoare
• Scurtă descriere
companie/Domeniu de
activitate
• Poziţia ocupată
• Responsabilităţi

 2013 – martie 2015
 Federatia Romana de Atletism

• Perioada
• Compania Angajatoare
• Scurtă descriere
companie/Domeniu de
activitate
• Poziţia ocupată
• Responsabilităţi

 2011 – 2013
 S.C. Inteuro Invest Agency S.R.L

• Perioada
• Compania Angajatoare
• Scurtă descriere
companie/Domeniu de
activitate

 2007 – 2010
 Primăria Municipiului Braşov

• Poziţia ocupată
• Responsabilităţi

 Coordoneaza activitatea administrativa si sportiva a F.R.Atletism

Secretar General al Federatiei Romane de Atletism
 Coordonează întreaga activitate administrativă şi sportivă a F.R.Atletism

 Consultanta si constructii de baze sportive, activitate de performanţă

Director Executiv
 Coordonează întreaga activitate tehnica

 Administrare de baze sportive, activitate de performanţă desfăşurată în
clubul sportiv din subordinea Consiliului Local Braşov şi activitate de
promovare a sportului la nivel local şi naţional.

Director Executiv al Direcţiei Sport şi Tineret a Municipiului Braşov
 Coordonează întreaga activitate administrativă şi sportivă a direcţiei şi

clubului din subordine
 Ordonator secundar de credite
Elaborează strategia de dezvoltare a activităţii sportive la nivelul
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municipiului Braşov
Face propuneri cu privire la planul de dezvoltare a bazelor sportive din
municipiul Braşov 
• Perioada
• Compania Angajatoare
• Scurtă descriere
companie/Domeniu de
activitate

• Poziţia ocupată
• Responsabilităţi

• Perioada
• Compania Angajatoare
• Scurta descriere
companie/Domeniu de
activitate
• Poziţia ocupata
• Responsabilităţi

• Perioada
• Compania Angajatoare
• Scurta descriere
companie/Domeniu de
activitate
• Poziţia ocupata
• Responsabilităţi

 2008 - 2010
 Sport Club Municipal Braşov
 Coordonează întreaga activitate administrativă şi sportivă a clubului
 Ordonator terţiar de credite
Aprobă calendarul competiţional sportiv al clubului
Promovează spiritul de fair-play şi prevenirea violenţei
 Activitate sportivă de performanţă 12 secţii, 20 de antrenori, peste 200 de
sportivi legitimaţi

Director general al Sport Club Municipal Braşov
 Coordonează întreaga activitate sportivă şi administrativă a clubului
 Ordonator terţiar de credite
Aprobă calendarul competiţional sportiv al clubului
Promovează spiritul de fair-play şi prevenirea violenţei

 2004 – 2008
 Agenţia Naţională pentru Sport
 Activitate sportivă de performanţă 12 secţii, 20 de antrenori, peste 200 de
sportivi legitimaţi

Director general al C.S.M. Braşov
 Coordonează întreaga activitate sportivă şi administrativă a clubului
 Ordonator terţiar de credite
Aprobă calendarul competiţional sportiv al clubului
Promovează spiritul de fair-play şi prevenirea violenţei

 2002 – 2004
 Agenţia Naţională pentru Sport
 Activitate sportiva de performanta 10 secţii, 18 antrenori, peste 100 de
sportivi legitimaţi

Director al C.S.M. Braşov
 Coordonează întreaga activitate sportivă şi administrativă a clubului
 Ordonator terţiar de credite
Aprobă calendarul competiţional sportiv al clubului
Promovează spiritul de fair-play şi prevenirea violenţei
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• Perioada
• Compania Angajatoare
• Scurta descriere
companie/Domeniu de
activitate
• Poziţia ocupata
• Responsabilităţi

1997 – 1998
 Federaţia Română de Atletism

• Perioada
• Compania Angajatoare
• Scurta descriere
companie/Domeniu de
activitate
• Poziţia ocupata
• Responsabilităţi

 1995 – prezent
Liceul cu Program Sportiv Braşov

 activitate sportivă de performanţă la Lotul Naţional

antrenor lot naţional atletism
 obţinerea clasificării în primele trei locuri la Campionatele Naţionale de
Seniori, calificarea la Campionate Europene, Mondiale;
 urmărirea realizării obiectivelor de performanţă

 activitate sportivă de performanţă

profesor titular – specializare atletism
 selecţie, iniţiere şi performanţă sportivă
 Planuri de pregătire anuale ale sportivilor

STUDII ŞI TRAININGURI
• Perioada
• Instituţie(Şc. Profesională,
Liceu, Facultate)
• Specializarea
• Calificarea Obţinută

2006-2007
Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

• Perioada
• Instituţie(Sc. Profesionala,
Liceu, Facultate)
• Specializarea
• Calificarea Obţinută

2006
Ministerul Administraţiei şi Internelor - Institutul Naţional de Administraţie

• Perioada
• Instituţie(Şc. Profesională,

2001
Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltarea Locală

Masterat Specializare antrenament sportiv
Diplomă de master

Managementul prin obiective
Certificat

Federaţia Română de Atletism
Adresa: str. dr. Primo Nebiolo nr. 2, sector 1, Bucuresti, Romania Cod postal – 011349
Tel: +40‐21‐3192445 (tel + fax secretariat)
E‐mail: office@fra.ro

Liceu, Facultate)
• Specializarea
• Calificarea Obţinută
• Perioada
• Instituţie(Şc. Profesională,
Liceu, Facultate)
• Specializarea

• Calificarea Obţinută

Arta rezolvării conflictelor în administraţia publică locală
Certificat
1991-1995
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
Profesor de educaţie fizică şi sport – gradul definitiv 
- gradul II
Specializare atletism, antrenor cat. a II-a atletism
Diplomă Licenţă
Certificat de acordare a definitivării în învăţământ
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