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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014 

al 
Federaţiei Române de Yachting 

 
 

Stimaţi colegi velişti, 
 
 

Doresc să ȋncep prin a vă informa că am urmărit ca prezentul raport de activitate să 
evidenţieze specificul problemelor anului 2014, situaţia structurilor sportive afiliate, a bazelor 
nautice, a parcului de ambarcaţiuni, şi activitatea competiţională internă şi internaţională. 

Având ȋn vedere această abordare voi ȋncerca ȋn prezentul raport de activitate să conturez 
situaţia anului 2014 care să constituie baza analizei care se va face de către Adunarea Generală 
Anuală a Federaţiei Române de Yachting. 

Pentru ȋnceput trebuie menţionat faptul că în anul 2014 delegatul Ministerului Tineretului şi 
Sportului ȋn cadrul Federaţiei Române de Yachting a fost domnul profesor Viorel Tomescu. 
Domnia sa a sprijinit activitatea Federaţiei Române de Yachting printr-o colaborare care a decurs 
foarte bine pe tot parcursul anului 2014. 

Ȋn anul 2014, nota caracteristică a fost orientarea cu fermitate a MTS ȋn sprijinirea cu 
prioritate a federaţiilor sportive naţionale având potenţial ȋn calificarea şi obţinerea de medalii şi 
puncte la Jocurile Olimpice ediţia Rio de Janeiro 2016, Campionate Mondiale şi Campionate 
Europene, imprimând rigurozitate şi exigenţă pentru ȋndeplinirea obligaţiilor contractuale. 
Ȋnţelegând această orientare, am căutat să găsim soluţii pentru ȋndeplinirea integrală şi la termen a 
clauzelor contractuale evitând astfel sancţiuni, blocarea finanţării şi/sau diminuarea alocaţiei 
bugetare. 

După cum bine cunoaşteţi, anul 2014 a fost caracterizat de continuarea crizei economice şi 
financiare. Cu toate acestea, conducerea Federaţiei Române de Yachting a propus şi a desfăşurat un 
calendar competiţional destul de substanţial şi ambiţios incluzând şi organizarea în România a 
Campionatului Balcanic de Yachting. Analiza care urmează va fi făcută pe capitole ȋn spiritul 
contractului de finanţare ȋncheiat între Federaţia Română de Yachting şi Ministerul Tineretului şi 
Sportului, forul care a finanţat de la bugetul statului sau din venituri proprii MTS, a ȋndrumat şi 
controlat, conform prevederilor legale ȋn vigoare, activitatea sportivă de yachting. 

Înainte de începerea analizei să nu uităm să menţionăm că, în prezent, Federaţia Română de 
Yachting are 22 (douăzecişidouă) structuri sportive afiliate. 

La ȋnceputul anului 2014, activitatea Federaţiei Române de Yachting a fost axată ȋn 
principal pe activitatea de organizare a Adunării Generale Anuale a Federaţiei Române de Yachting, 
care s-a desfăşurat în bune condiţii ȋn data de 05 aprilie 2014 la Bucureşti la sediul Ministerului 
Tineretului şi Sportului. 

Tot la începutul anului au fost efectuate demersurile absolut necesare pentru obţinerea 
finanţării şi semnarea contractului de finanţare cu Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 
2014. 



Ȋn contractul de finanţare nr 1734/24.02.2014, ȋncheiat cu Ministerul Tineretului şi 
Sportului, elementul determinant ȋl reprezintă angajarea pentru obiectivele de performanţă şi 
realizarea acestora cât şi ȋndeplinirea ȋn totalitate a tuturor celorlalte clauze contractuale şi 
respectarea disciplinei financiare. 

Ȋn sensul celor precizate mai sus, continuăm analiza cu programul „Promovarea sportului de 
performanţă” cuprinzând subprogramul „Calendar Sportiv Naţional”, „Calendar Sportiv 
Internaţional”, „Cursuri Perfecţionare Antrenori”, şi participări la „Congrese Internaţionale” şi 
„Alte prevederi contractuale”. 

1. Calendar Sportiv Naţional 
În contractul de finanţare nr 1734/24.02.2014 a fost prevăzută organizarea, finanţată din 
fonduri bugetare, a 3 (trei) competiţii şi organizarea, finanţată din venituri proprii FRY, a 5 
(cinci) competiţii. Contractul de finanţare a fost respectat ȋn sensul că s-au desfăşurat toate 
competiţiile prevăzute. 
Găsiţi ȋn continuare lista celor clasaţi pe primele trei locuri la campionatele naţionale 
desfăşurate pe parcursul anului 2014: 

a. Clasa Catamaran – Seniori 
1. Adrian Petcu / Ionut Pitiriga – Sportul Studenţesc Bucureşti 
2. Eduard Guţă / Răzvan Voicilă – Electrica Constanţa 
3. Florin Olteanu / Andrei Olteanu – Sportul Studenţesc Bucureşti 

b. Clasa Cadet – Juniori 
1. Tania Percelli / Ilinca Popescu – Ştiinţa Constanţa 
2. Ştefan Andrei / David Popescu – Ştiinţa Constanţa 
3. Valenina Postovaru / Alina Kalo – Ştiinţa Constanţa 

c. Clasa FINN – Seniori 
1. Alexandru Micu – Ştiinţa Constanţa 
2. Răducu Popescu – Ştiinţa Constanţa 
3. Valentin Tureac – Ştiinţa Constanţa 

d. Clasa Zoom8 – Tineret 
1. Eduard Huţuţui – Yacht Club Regal Român  
2. Alexandru Manea – Yacht Club Regal Român 
3. Răzvan Voicilă – Electrica Cţa 

e. Clasa Laser STD – Seniori 
1. Eduard Guţă – Electrica Costanţa 
2. Răzvan Pîslaru – Electrica Bucureşti 
3. Andrei Zitti – Electrica Bucureşti 

f. Clasa Laser RDL – Seniori 
1. Tarkan Bolat – Yacht Club Regal Român 
2. Andrei Zitti – Electrica Bucureşti 
3. Eduard Guţă – Electrica Constanţa 

g. Clasa Laser 4,7 – Juniori 
1. Andrei Zitti – Electrica Bucureşti 
2. Dolea George – Electrica Bucureşti 
3. Mara Frick – Sportul Studenţesc 

h. Clasa Optimist Băieţi – Cadeţi 
1. Petru Neagu – Electrica Bucureşti 
2. Maximilian Roşca – Sportul Studenţesc Bucureşti 
3. Vlad Ion – Electrica Constanţa 

i. Clasa Optimist Băieţi – Copii 
1. Ştefan Penciu – Electrica Constanţa 
2. Daniel Voicu – Sportul Studenţesc Bucureşti 
3. Luca Stan – Sportul Studenţesc Bucureşti 



 
j. Optimist Fete – Cadeţi 

1. Luana Boicenco – Electrica Constanţa 
2. Marta Andronic – Sportul Studenţesc Bucureşti 
3. Diana Daniil – Yacht Club Regal Român 

k. Clasa Optimist Fete – Copii 
1. Luana Boicenco – Electrica Constanţa 
2. Sara Stan – Sportul Studenţesc Bucureşti 
3. Ilinca Popescu – Ştiinţa Constanţa 

l. Clasa ORC Racer – Seniori 
1. Yacht Simina – CS Balkan 
2. Yacht Incognito – Electrica Constanţa 
3. Yacht Alexandra – Yacht Club Bucureşti 

m. Clasa ORC Cruiser – Seniori 
1. Yacht Getika – CS FAPT 
2. Yacht Tradeville Yachting Tean – CS FAPT 
3. Yacht Mack One – CS FAPT 

2. Calendar Sportiv Internaţional 
La capitolul „Calendar Sportiv Internaţional” analiza se va face cu referire la contractul de 
finanţare anuală şi contractul de finanţare a activităţii sportive de excelenţă respectiv 
organizarea Campionatului Balcanic de Yachting. 

a. În contractul de finanţare nr 1734/24.02.2014 a fost prevăzută participarea, finanţată din 
fonduri bugetare, la 3 (trei) competiţii şi participarea, finanţată din fonduri 
extrabugetare, la 6 (şase) competiţii. Contractul de finanţare a fost respectat ȋn sensul că 
s-a participat la toate cele 9 (nouă) competiţiile prevăzute. Trebuie să menţionez atât 
organizarea în premieră în Romania a Campionatului European Zoom8 şi să felicit 
Yacht Club Regal Român pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a 
competiţiei cât şi organizarea în premieră în România a regatei „Laser Europa Cup” şi 
să felicit Romanian Laser Class Association pentru eforturile depuse pentru organizarea 
şi desfăşurarea în bune condiţii a competiţiei. 
Obiectivele de performanţă prevăzute ȋn contractul de finanţare au fost ȋndeplinite şi 
chiar depăşite, sportiva Ebru Bolat, legitimată la Yacht Club Regal Român, reuşind să 
cîştige 2 (două) titluri de campioană europeană, la clasele Optimist şi Zoom8, şi un titlu 
de vicecampioană modială la clasa Zoom8. 

b. Contractul de finanţare a activităţii sportive de excelenţă numărul 6234/25.06.2014 a 
avut ca scop finanţarea organizării şi desfăşurării în România a Campionatului Balcanic 
de Yachting. Trebuie să menţionez şi să îi felicit pentru implicarea şi determinarea de 
care au dat dovadă domnul preşedinte Robert Penciu şi domnul vicepreşedinte Radu 
Zitti în negocierile cu MTS care au dus la semnarea respectivului contract fără de care 
organizarea şi desfăşurarea competiţiei nu era posibilă. Pentru că suma obţinută prin 
contractul de excelenţă nu era suficientă trebuiesc menţionaţi şi felicitaţi domnul 
preşedinte Robert Penciu şi domnul vicepreşedinte Bogdan Grădinaru pentru eforturile 
depuse pentru atragerea de sponsori. 

Rezultatele obţinute de sportivii români la competiţii internaţionale desfăşurate ȋn anul 2014 
pot fi găsite pe site-ul oficial FRY – www.fry.ro – secţiunea competiţii. 

3. Cursuri perfecţionare antrenori 
Au fost prevăzute şi s-au desfăşurat, în conformitate cu contractul de finanţare nr 
1734/24.02.2014, 2 (două) cursuri de perfecţionare a antrenorilor. Cursurile de perfecţionare 
s-au desfăşurat cu participarea domnului profesor George Bărgăunaş reprezentantul 
Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor. 



 

4. Congrese internaţionale 
Doamna Iulia Fulicea a reprezentat Federaţia Română de Yachting la ISAF MidYear 
Meeting. 

5. Alte prevederi contractuale 
Ȋn conformitate cu strategia naţională anti-doping şi ȋn conformitate cu prevederile 
contractului de finanţare ȋncheiat de către Federaţia Română de Yachting cu MTS nr 
1734/24.02.2014 şi cu prevederile contractului nr 467/03.04.2014 încheiat de Federaţia 
Română de Yachting cu Agenţia Naţională Anti-doping, pe parcursul anului 2014 au fost 
efectuate 6 (şase) testări antidoping (cinci ȋn competiţie şi una ȋn afara competiţiei). Cu 
satisfacţie vă informez că rezultatele tuturor testelor au fost negative, Federaţia Română de 
Yachting neavând nici un fel de probleme ȋn sensul prevederilor anti-doping nici pe plan 
naţional nici pe plan internaţional. 
Având în vedere rezultatele corecte din anii precedenţi Agenţia Naţională Anti-Doping nu a 
considerat necesar să efectueze controale anti-doping inopinate. 

Ȋn continuare doresc să vă prezint activitatea organelor de conducere şi a colegiilor şi 
comisiilor Federaţiei Române de Yachting. 

1. Preşedintele Federaţiei Române de Yachting – Domnul Robert Penciu 
Domnia sa s-a implicat activ în impulsionarea activităţii consiliului federal şi în special 
în negocierile cu MTS pentru semnarea contractului de excelenţă cât şi în atragerea de 
sponsori pentru campionatul balcanic. 

2. Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Yachting – Domnul Radu Zitti 
Domnia sa s-a implicat activ în negocierile cu MTS pentru semnarea contractului de 
excelenţă şi, ca reprezentant al Romania Laser Class Association, în organizarea şi buna 
desfăşurare a Romania Laser Europa Cup. 

3. Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Yachting – Domnul Bogdan Grădinaru 
Domnia sa s-a implicat activ atât în atragerea de sponsori pentru campionatul balcanic 
cât şi pentru buna organizare şi desfăşurare a competiţiilor de yachting offshore. 

4. Secretar General al Federaţiei Române de Yachting – Domnul Dan Mitici 
Pentru că domnul Dan Mitici ȋntocmeşte prezentul raport de activitate consider 
nepotrivit să se prezinte el ȋnsuşi. De acest motiv, vă rugăm pe dumneavoastră să vă 
exprimaţi, ȋn cadrul adunării generale a Federaţiei Române de Yachting, opinia despre 
activitatea, pe parcursul anului 2014, a domnului Dan Mitici ȋn calitate de secretar 
general al Federaţiei Române de Yachting. 

5. Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting 
Pe parcursul anului 2014 s-au efectuat 10 (zece) ȋntruniri ale consiliului federal al 
Federaţiei Române de Yachting, ȋn cadrul cărora s-au luat decizii cu privire la 
problemele survenite ȋn desfăşurarea activităţii. Discuţiile şi deciziile au fost ȋnregistrate 
ȋn procese-verbale care au fost semnate de către toţi membrii consiliului federal 
prezenţi. 
Deciziile consiliului federal al Federaţiei Române de Yachting au fost transmise, de 
către secretarul general al Federaţiei Române de Yachting, prin e-mail, atât tuturor 
structurilor sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting cât şi membrilor 
consiliului federal al Federaţiei Române de Yachting. Deciziile consiliului federal au 
fost postate pe site-ul oficial FRY – www.fry.ro – fiind făcute astfel publice tuturor 
celor interesaţi. 

6. Consiliul Executiv al Federaţiei Române de Yachting 
Pe parcursul anului 2014 nu a fost necesară întrunirea consiliului executiv al Federaţiei 
Române de Yachting, problemele curente fiind rezolvate în totalitate de către consiliul 
federal. 



 
7. Comisia de cenzori – Preşedinte domnul Cristian Florea 

Această comisie şi-a îndeplinit atribuţiile în special întocmirea în timp util a raportului 
comisiei de cenzori pentru anul 2014 care a putut astfel fi prezentat spre aprobare 
adunării generale. 

8. Comisia de Apel-Litigii – Preşedinte doamna Daniela Lavinia Mîndruţă 
Aceată comisie nu a avut nici un fel de activitate pe parcursul anului 2014, acesta fiind 
un lucru bun şi însemnând ca nu au fost nici un fel de litigii în interiorul federaţiei. 

9. Comisia de Disciplină – Preşedinte Doamna Iulia Fulicea 
Din fericire, pe parcursul anului 2014, comisia de disciplină a Federaţiei Române de 
Yachting nu a avut probleme disciplinare de rezolvat. Acest lucru nu înseamnă că 
doamna Iulia Fulicea nu a avut activitate, domnia sa implicându-se activ în cadrul 
consiliului federal al Federaţiei Române de Yachting. 

10. Colegiul Central al Antrenorilor – Preşedinte Domnul Liviu Doară 
Colegiul central a antrenorilor a stabilit componenţa delegaţiilor României care au 
participat la competiţii internaţionale pe parcursul anului 2014. Nu trebuie să uităm să 
menţionăm că pe parcursul anului 2014 au fost organizate, în conformitate cu 
prevederile contractului de finanţare, două cursuri de perfecţionare a antrenorilor. 
Acestea s-au bucurat de participarea, din partea centrului naţional de formare şi 
perfecţionare a antrenorilor, a domnului profesor George Bărgăunaş. 

11. Colegiul Central al Oficialilor de Cursă – Preşedinte Domnul Dan Mitici 
Colegiul central al oficialilor de cursă a continuat implementarea programului de 
formare, pregătire şi certificare şi/sau recertificare a ofiţerilor de cursă naţionali şi a 
judecătorilor naţionali. Pe parcursul anului 2014 au fost organizate două sesiuni de 
examen pentru oficialii de cursă în cadrul cărora candidaţii au susţinut examene tip test 
grilă. Federaţia Română de Yachting dispune ȋn prezent de un număr de 30 (treizeci) 
ofiţeri de cursă certificaţi şi 4 (patru) judecători naţionali certificaţi, toţi fiind validaţi de 
către consiliul federal pentru a activa pe parcursul anului 2015 cu condiţia achitării taxei 
anuale. Colegiul central al oficialilor de cursă intenţionează ca ȋn 2015 să continue 
activitatea de formare, pregătire şi certificare şi/sau recertificare a oficialilor de cursă 
naţionali. 

12. Comisia Tehnică şi a Asociaţiilor de clasă – Preşedinte Doamna Iulia Fulicea 
Pe parcursul anului 2014 nu au fost semnalate probleme notabile legate de echipament. 

13. Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări – Preşedinte Domnul Radu Zitti 
Comisia a supus aprobării consiliului federal regulamentul de transferări. Regulamentul 
a fost validat şi a fost trimis, de către secretarul federal, prin e-mail structurilor sportive 
afiliate şi a fost postat pe site-ul oficial FRY – www.fry.ro. 
Trebuie menţionat volumul foarte mare de muncă depus de domnii Radu Zitti şi Robert 
Băraru pentru în tocmirea chestionarelor pentru examenul pentru obţinerea brevetului 
de timonier de regată şi pentru organizarea şi desfăşurarea în condiţii foarte bune, la 
baza nautică a NauticLife Limanu, a examenului respectiv. 

14. Comisia Offshore şi Yachting cu Motor – Preşedinte Domnişoara Magdalena Ion 
Comisia Offshore şi Yachting cu Motor a Federaţiei Române de Yachting a numit 
comisia care a participat la împărţirea flotei în Racere şi Cruisere după terminarea 
înscrierilor la Campionatul Naţional Offshore 2014. Comisia a acţionat cu 
profesionalism, neexistând din acest motiv proteste cu privire la împărţirea în clase şi 
subclase. 



 
15. Comisia de marketing şi relaţii publice 

Nu a avut nici un fel de activitate pe parcursul anului 2014. 
16. Comisia Anti-doping 

Rezultatele tuturor probelor prelevate pe parcursul anului 2014 au fost negative. 
17. Comisia de istorie şi statistică 

Nu a avut nici un fel de activitate pe parcursul anului 2014. 
18. Comisia pentru clasa Optimist şi alte clase de formare – Preşedinte Domnul Alexandru Neagu 

Comisia pentru clasa Optimist şi alte clase de formare a organizat, prin implicarea 
directă a domnului Alexandru Neagu, participarea lotului de optimist diverse competiţii 
internaţionale pe parcursul anului 2014. Domnia sa a facilitat participarea la unele 
competiţii, prin punerea la dispoziţie a unui microbuz şi a unei remorci. 

La finalul analizei activităţii anului 2014 doresc să adaug următoarele aspecte: 
- Felicitări domnului Mihai Butucaru pentru menţinerea domniei sale ca membru în ISAF 

Regional Games Committee. 
- Felicitări doamnei Iulia Fulicea pentru menţinerea domniei sale ca membru în ISAF 

Equipment Committee şi ISAF Rule Sub-Committee. 
- Felicitări doamnei Iulia Fulicea pentru activitatea domniei sale ȋn board-ul asociaţiei 

internaţionale a clasei 470. 
- Felicitări domnului Ender Bolat pentru activitatea, începând cu luna august 2014, 

domniei sale în board-ul asociaţiei internaţionale a clasei Zoo8. 
- Mulţumiri Romania Laser Class Association care, prin domnii Răzvan Pîslaru şi Radu 

Zitti, au menţinut contactul cu asociaţia internaţională a clasei Laser şi au achitat taxa 
ILCA 2014. 

- Mulţumiri domnului Alexandru Neagu pentru plata, din bani personali, a taxei anuale 
IODA 2014. 

- Mulţumiri doamnei Iulia Fulicea pentru plata, din bani personali, a taxei 470 
Internationale 2014. 

- Mulţumiri Yacht Club Regal Român pentru plata taxei anuale Zoom8 2014. 
- Mulţumiri domnului Robert Penciu pentru sprijinul financiar pentru buna organizare şi 

desfăşurare a campionatului balcanic. 
- După discuţiile din consiliul federal al Federaţiei Române de Yachting şi după 

consultarea cu colegiul central al antrenorilor al Federaţiei Române de Yachting şi 
ţinând cont de calendarul sportiv naţional şi internaţional propus, conducerea Federaţiei 
Române de Yachting a ȋnaintat Ministerului Tineretului şi Sportului o cerere de 
finanţare pentru anul 2015 ȋn valoare de 727.750 lei din care 652.510 lei din bugetul 
Ministerului Tineretului şi Sportului şi 75.240 lei din venituri proprii ale Federaţiei 
Române de Yachting. Prin adresa nr 161 din 12.02.2015, Ministerul Tineretului şi 
Sportului ne-a comunicat suma repartizată în valoare de 180.500 lei din care 96.000 lei 
sume de la bugetul de stat şi 84.500 lei sume repartizate din venituri proprii ale 
Ministerului Tineretului şi Sportului. În baza sumelor comunicate a fost întocmit 
contractul de finanţare (inclusiv anexele acestuia) care urmează a fi semnat de către 
reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului şi ai Federaţiei Române de Yachting. 

Acest raport nu poate fi ȋncheiat fără a menţiona persoanele şi entităţile care au sprijinit prin 
sponsorizări, donaţii, sprijin şi voluntariat, activitatea Federaţiei Române de Yachting pe parcursul 
anului 2014: 

- SC Lay Condimente SRL 
- SC Opal Construct SRL 
- BMW Vertriebs GmbH Salzburg- Sucursala Bucureşti 
- Banca Transilvania 



 
- Fundatia Pro Sanatatea 
- Volvo Penta 
- Aqua Carpatica 
- Ulker 
- Turkish Airlines 
- Brand Fusion 
- Tomis Marina Management 
- Life Harbour 
- Marina Eforie 
- Nautic Line 
- Asociatia Litoral Delta Dunarii 
- Primaria Constanta 
- Căpitănia Lacului SiutGhiol 
- Jandarmeria Constanţa 
- Serviciul de Ambulanţă Constanţa 
- Poliţia de Frontieră – Grupul de nave Mangalia 
- Căpitănia Mangalia 
- Primăria Municipiului Mangalia 
- Conducerea Portului Turistic Marina Mangalia 
- Poliţia de Frontieră – Constanţa 
- Căpitănia Portului Turistic Tomis 
- Marina Surf Năvodari 
- Yacht Club Bucureşti 
- Nautic Yachting Club 
- Doamna Iulia Fulicea 
- Domnul Robert Penciu 
- Domnul Radu Zitti 
- Domnul Bogdan Grădinaru 
- Domnul Alexandru Neagu 
- Domnul Liviu Doară 

 
Vă mulţumesc pentru răbdarea şi atenţia cu care sunt convins că aţi citit prezentul raport de 

activitate al Federaţiei Române de Yachting pe 2014 şi aştept cu nerăbdare comentariile 
dumneavoastră din cadrul Adunării Generale Anuale a Federaţiei Române de Yachting care se va 
desfăşura la Bucureşti în data de 04 aprilie 2015. 

 
Federaţia Română de Yachting 
Secretar federal 
Dan Mitici 
 


