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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016
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 2016, 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 2016 care să constituie baza analizei care se va face de către Adunarea Generală
Extraordinară a Federaţiei Române de Yachting.
Pentru ȋnceput trebuie menţionat faptul că în la începutul anului 2016 delegatul Ministerului
Tineretului şi Sportului ȋn cadrul Federaţiei Române de Yachting a fost domnul profesor Viorel
Tomescu care, în conformitate cu ordinul de ministru referitor la realocarea delegaţilor Ministerului
Tineretului şi Sportului, a fost înlocuit cu domnul profesor Daniel Octavian Nicu. Domniile lor au
sprijinit activitatea Federaţiei Române de Yachting printr-o colaborare care a decurs foarte bine pe
tot parcursul anului 2016.
Ȋn anul 2016, nota caracteristică a fost orientarea cu fermitate a Ministerului Tineretului şi
Sportului ȋn sprijinirea cu prioritate a federaţiilor sportive naţionale calificate la şi având potenţial
ȋn 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 2016 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 campionatelor
naţionale pentru clasele dinghy (toate categoriile de vârstă) şi pentru yachtingul offshore (prin
delegarea organizării către Asociaţia Clubul Sportiv Black Sea Competition, structură sportivă
afiliată la Federaţia Română de Yachting). Analiza care urmează va fi făcută pe capitole ȋn spiritul
contractului de finanţare şi al actelor adiţionale la acesta, ȋncheiat între Federaţia Română de
Yachting şi Ministerul Tineretului şi Sportului, forul care a finanţat de la bugetul statului sau din
venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, 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 26 (douăzecişişase) structuri sportive afiliate plus 2 (două) structuri afiliate provizoriu
şi a căror afiliere definitivă va fi supusă ratificării Adunării Generale Extraordinare a Federaţiei
Române de Yachting care va avea loc în data de 13.05.2017.
La ȋnceputul anului 2016, 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 09 aprilie 2016 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
2016. Din motive independente de voinţa Federaţiei Române de Yachting, contractul de finanţare a
fost semnat în data de 15.03.2016 având valabilitate de la 01 martie la 31 decembrie 2016 federaţia
trebuind să acopere din venituri proprii cheltuielile aferente lunilor ianuarie şi februarie.
Ȋn contractul de finanţare nr 2965/15.03.2016, 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 2965/15.03.2016 a fost prevăzută organizarea, finanţată din
fonduri bugetare, a 5 (cinci) competiţii şi organizarea, finanţată de structuri sportive afiliate
la Federaţia Română de Yachting, a 3 (trei) competiţii. Contractul de finanţare a fost
respectat ȋn sensul că s-au desfăşurat toate cele 8 (opt) competiţii prevăzute.
Găsiţi ȋn continuare lista celor clasaţi pe primele trei locuri la campionatele naţionale
desfăşurate pe parcursul anului 2016:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Clasa Optimist Băieţi – Cadeţi
1 Frick Philipp – Sportul Studenţesc
2 Reit Markus – Nautic Yachting Club
3 Andronic Mihai – Sportul Studenţesc
Optimist Fete – Cadeţi
1 Boicenco Luana – Nautic Yachting Club
2 Prelicz Briana Ştefania – Sportul Studenţesc
3 Resit Iris Selma – Ştiinţa Constanţa
Clasa Optimist Baieţi – Copii
1. Andronic Mihai – Sportul Studenţesc
2. Popescu Ioan David – Ştiinţa Constanţa
3. Reit Radu Victor – Nautic Yachting Club
Clasa Optimist Fete – Copii
1. Resit Iris Selma – Ştiinţa Constanţa
2. Stan Sara Nicole – Sportul Studenţesc
3. Patraşcu Ariana Teodora – Electrica Constanţa
Clasa Cadet – Juniori
1 Andrei Ştefan / Andrei Ana – Ştiinţa Constanţa
2 Popescu Maria / Popescu Ilinca – Ştiinţa Constanţa
3 Voinescu Noel / Popovici Mircea – Ştiinţa Constanţa
Clasa FINN – Seniori
1 Micu Alexandru Octavian – Ştiinţa Constanţa
2 Patache Cristian – Electrica Constanţa
3 Popescu Raducu – Ştiinţa Constanţa
Clasa Zoom8 – Tineret
1 Daniil Diana Elena – Yacht Club Regal Român
2 Frick Philipp – Sportul Studenţesc
3 Resit Iris Selma – Ştiinţa Constanţa

h.

Clasa Laser 4.7 Băieţi – Tineret
1. Neagu Petru – Electrica Bucureşti
2. Roşca Maximilian – Sportul Studenţesc
3. Voicu Daniel – Sportul Studenţesc
i. Clasa Laser 4.7 Baieţi – Juniori
1. Neagu Petru – Electrica Bucureşti
2. Voicu Daniel – Sportul Studenţesc
3. Penciu Ştefan – Nautic Yachting Club
j. Clasa Laser 4.7 Fete – Open
1. Frick Sophia Mara – Sportul Studenţesc
2. Udrescu Lea Monica – Sportul Studenţesc
3. Andronic Marta – Sportul Studenţesc
k. Clasa Laser 4.7 Fete – Tineret
1. Udrescu Lea Monica – Sportul Studenţesc
2. Andronic Marta – Sportul Studenţesc
3. Lavru Ioana Theodora – Clubul Nautic Român
l. Clasa Laser Radial Băieţi – Open
1. Bolat Tarkan – Yacht Club Regal Român
2. Zitti Radu Andrei – Electrica Bucureşti
3. Olteanu Florin – Sportul Studenţesc
m. Clasa Laser Radial Băieţi – Tineret
1. Zitti Radu Andrei – Electrica Bucureşti
2. Roşca Maximilian – Sportul Studenţesc
3. Vlad Ion – Nautic Yachting Club
n. Clasa Laser Standard – Seniori
1. Zitti Radu Andrei – Electrica Bucureşti
2. Olteanu Florin – Sportul Studenţesc
3. Nicolae Sabin Robert – Sportul Studentesc
o. Clasa 470 Open – Seniori
1. Fulicea Iulia / Dragomir Cezara – Sportul Studenţesc
2. Roşca Bujor / Mihai Făgărăşan – Sportul Studenţesc
3. Stan Ionuţ / Sandu Mihnea – Sportul Studenţesc
p. Clasa ORC A – Seniori
1. Yacht Incognito – Black Sea Competition
2. Yacht Scorpio – Yacht Club Regal Român
3. Yacht SetSail – CS Balkan
q. Clasa ORC B – Seniori
1. Yacht Bonvi – Sportul Studenţesc
2. Yacht Pelican Racing – Nautic Yachting Club
3. Yacht Hopr – Sportul Studenţesc
2.

Calendar Sportiv Internaţional
La capitolul „Calendar Sportiv Internaţional” analiza se va face cu referire la contractul de
finanţare anuală şi cele trei cereri de modificare ale anexelor 1 şi 1a aprobate de Ministerul
Tineretului şi Sportului.
a.

În contractul de finanţare nr 2965/15.03.2016, a fost prevăzută participarea, finanţată
parţial din fonduri bugetare, la 5 (cinci) competiţii şi participarea, finanţată din fonduri
extrabugetare, la 7 (şapte) competiţii. Din păcate, contractul de finanţare nu a fost
respectat ȋn sensul că din cauza neîntrunirii în termen a consiliului federal nu a putut fi
depus, la Ministerul Tineretului şi Sportului, dosarul pentru autorizarea participării la
campionatul balcanic. Pe cale de consecinţă şi în conformitate cu actul adiţional nr. 1 la
contractul de finanţare, Federaţia Română de Yachting a fost nevoită să returneze
Ministerului Tineretului şi Sportului suma de 28.619 lei.

b.

c.
3.

Trebuie să menţionez organizarea pentru a treia oară în România a regatei „Laser
Europa Cup” şi să felicit Romanian Laser Class Association şi Clubul Sportiv Sailing
Academy pentru eforturile depuse pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a
competiţiei.
Rezultatele obţinute de sportivii români la competiţii internaţionale desfăşurate ȋn anul
2016 pot fi găsite pe site-ul oficial FRY – www.fry.ro – secţiunea competiţii.

Cursuri perfecţionare antrenori
Au fost prevăzute şi s-au desfăşurat, în conformitate cu contractul de finanţare nr
2965/15.03.2015, 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.
La acest punct consider imperios necesar să menţionez organizarea, în perioada 17-23 aprilie
2016 a unui Technical Course for Coaches – Level 2 la care au participat 15 persoane.
Acţiunea a fost organizată de Federaţia Română de Yachting iar costurile au fost asigurate
de Olympic Solidarity prin Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Persoana de contact în
relaţia cu domnul Ioan Ilieş, delegatul Comitetului Olimpic şi Sportiv pentru această acţiune,
a fost doamna Iulia Fulicea care a făcut toate diligenţele necesare pentru buna organizare şi
desfăşurare a cursului. Expertul nominalizat de World Sailing pentru a conduce acest curs a
fost domnul Christofell Van Hees – NED. Raportul întocmit de domnia sa la terminarea
cursului a fost în totalitate favorabil.

4.

Congrese internaţionale
Doamna Iulia Fulicea a participat, fără sprijin financiar FRY la adunarea generală World
Sailing 2016.

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 Ministerul
Tineretului şi Sportului nr 2965/15.03.2016 şi cu prevederile contractului nr 427/28.03.2016
încheiat de Federaţia Română de Yachting cu Agenţia Naţională Anti-doping, pe parcursul
anului 2016 au fost efectuate 6 (şase) testări antidoping ȋn competiţie. 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.

2.

3.

Preşedintele Federaţiei Române de Yachting – Domnul Robert Penciu
Domnia sa s-a implicat activ în încercarea de impulsionare a activităţii consiliului
federal dar după nereuşita de a întruni consiliul federal pentru a decide asupra
participării la campionatul balcanic a considerat necesar să îşi anunţe demisia care a
devenit efectivă începând cu data de 15 august 2016.
Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Yachting – Domnul Radu Zitti
În conformitate cu decizia consiliului federal nr. 94/06.10.2016, domnia sa a preluat
atribuţiile de preşedinte al Federaţiei Române de Yachting.
Domnia sa s-a implicat activ ca reprezentant al Romania Laser Class Association, în
organizarea şi buna desfăşurare a Romania Laser Europa Cup.
Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Yachting – Domnul Bogdan Grădinaru
Domnia sa s-a implicat activ pentru buna organizare şi desfăşurare a competiţiilor de
yachting offshore inclusiv campionatele naţionale.

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 2016, a domnului Dan Mitici ȋn calitate de secretar al
Federaţiei Române de Yachting.
5. Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting
a. Activitatea consiliului federal a fost extrem de slabă. Pe parcursul anului 2016 s-au
efectuat numai 4 (patru) ȋntruniri statutare ale consiliului federal al Federaţiei
Române de Yachting. Doresc să menţionez că Actul Adiţional la Statutul FRY art.
44(1) prevede minim 6 (şase) întruniri pe an. Slaba activitate a consiliului federal a
condus într-un final la nefinantarea deplasarii la campionatul balcanic şi restituirea
către Ministerul Tineretului şi Sportului a sumei de 28.619 lei. Este drept că au
existat o serie de şedinţe online dar după umila mea părere acestea ar trebui să fie o
excepţie şi nu o regulă
b. Discuţiile şi deciziile au fost ȋnregistrate ȋn procese-verbale care au fost semnate de
către toţi membrii consiliului federal prezenţi.
c. Deciziile consiliului federal al Federaţiei Române de Yachting au fost au fost postate
pe site-ul oficial FRY – www.fry.ro secţiunea despre noi / structura federaţiei
/conducerea federaţiei/decizii organe de conducere – fiind făcute astfel publice
tuturor celor interesaţi.
6. Consiliul Executiv al Federaţiei Române de Yachting
Pe parcursul anului 2016 nu a fost întruniri ale consiliului executiv FRY.
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 2015 care a putut astfel fi prezentat spre aprobare
adunării generale anuale 2016.
8. Comisia de Apel-Litigii – Preşedinte doamna Daniela Lavinia Mîndruţă
Aceată comisie nu a avut nici un fel de activitate pe parcursul anului 2016, 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 2016, 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 şi în organizarea şi buna
desfăşurare a acţiunii Technical Course for Coaches – Level 2.
10. Colegiul Central al Antrenorilor – Preşedinte Laurenţiu Boicenco
11. Până la data întocmirii prezentului document comisia nu a trimis raportul de activitate
2016.
12. 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 2016 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 32
(treizecişidoi) ofiţeri de cursă certificaţi şi 5 (cinci) judecători naţionali certificaţi, toţi
fiind validaţi de către consiliul federal pentru a activa pe parcursul anului 2017 cu
condiţia achitării taxei anuale. Cu satisfacţie trebuie să vă anunţ că domnul Cosmin
Andronic a primit, din partea World Sailing, statutul de ofiţer de cursă internaţional
devenind prima persoană din ţară care obţine acest statut. Considerând că ne aflăm pe

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

un drum bun, colegiul central al oficialilor de cursă intenţionează ca ȋn 2017 să continue
activitatea de formare, pregătire şi certificare şi/sau recertificare a oficialilor de cursă
naţionali.
Comisia Tehnică şi a Asociaţiilor de clasă – Preşedinte Doamna Iulia Fulicea
Pe parcursul anului 2016 nu au fost semnalate probleme notabile legate de echipament.
Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări – Preşedinte Domnul Radu Zitti
Până la data întocmirii prezentului document comisia nu a trimis raportul de activitate
2016.
Comisia Offshore şi Yachting cu Motor – Preşedinte Domnul Adrian Niţă
Până la data întocmirii prezentului document comisia nu a trimis raportul de activitate
2016.
Comisia de marketing şi relaţii publice – Preşedinte Domnişoara Andreea Mihăescu
Până la data întocmirii prezentului document comisia nu a trimis raportul de activitate
2016.
Comisia Anti-doping – Preşedinte Domnul Adrian Niţă
Rezultatele tuturor probelor prelevate pe parcursul anului 2016 au fost negative.
Comisia de istorie şi statistică – Preşedinte Domnul Adrian Niţă
Până la data întocmirii prezentului document comisia nu a trimis raportul de activitate
2016.
Comisia pentru clasa Optimist şi alte clase de formare – Preşedinte Domnul Alexandru Neagu
Comisia pentru clasa Optimist şi alte clase de formare a ţinut o strânsă legătură cu
asociaţia internaţională de clasă – IODA comunicând cu celeritate decizii ale acesteia
inclusiv modificările regulamentului de clasă.

La finalul analizei activităţii anului 2016 doresc să adaug următoarele aspecte:
- Felicitări domnului Mihai Butucaru pentru menţinerea domniei sale ca membru în
World Sailing Regional Games Committee.
- Felicitări doamnei Iulia Fulicea pentru menţinerea domniei sale ca membru în World
Sailing Equipment Committee şi World Sailing Rule Sub-Committee.
- Felicitări doamnei Iulia Fulicea pentru activitatea domniei sale ȋn board-ul asociaţiei
internaţionale a clasei 470.
- Felicitări domnului Ender Bolat pentru continuarea pe parcursul anului 2016 a activităţii
domniei sale în board-ul asociaţiei internaţionale a clasei Zoo8.
- Mulţumiri Romania Laser Class Association care, prin domnii Răzvan Pîslaru, Florin
Olteanu şi Radu Zitti, au menţinut contactul cu asociaţia internaţională a clasei Laser şi
au achitat taxa ILCA 2016.
- Mulţumiri Asociaţiei Naţionale a clasei 470 pentru plata taxei 470 Internationale 2016.
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 cererea de finanţare pentru anul 2017, înregistrată la MTS cu
numărul 334/27.01.2017, ȋn valoare de 343.350 lei din care 278.730 lei din bugetul MTS şi 64.620
lei din venituri proprii FRY. Prin adresa 05/07.03.2017, Ministerul Tineretului şi Sportului ne-a
comunicat suma repartizată Federaţiei Române de Yachting pentru anul 2017 în valoare de 121.500
lei din care 100.000 lei de la bugetul de stat şi 21.500 lei din venituri proprii ale Ministerului
Tineretului şi Sportului. În baza comunicării de mai sus, a fost semnat contractul de finanţare
4000/29.03.2017 între Federaţia Română de Yachting şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

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 2016:
- Black Sea Competition
- Marina Eforie
- LifeHarbour Limanu
- Yacht Club Bucureşti
- Sailing Academy
Vă mulţumesc pentru răbdarea şi atenţia cu care sunt convins că aţi citit prezentul raport de
activitate al Federaţiei Române de Yachting pe 2016 şi aştept cu nerăbdare comentariile
dumneavoastră din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Federaţiei Române de Yachting care
se va desfăşura la Bucureşti în data de 13 mai 2017.
Federaţia Română de Yachting
Secretar federaţie
Dan Mitici

