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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017
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 2017, 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 2017 care să constituie baza analizei care se va face de către Adunarea Generală
Ordinară Anuală a Federaţiei Române de Yachting.
Pentru ȋnceput trebuie menţionat faptul că în la începutul anului 2017 delegatul Ministerului
Tineretului şi Sportului ȋn cadrul Federaţiei Române de Yachting a fost domnul profesor Daniel
Octavian Nicu care, în conformitate cu ordinul de ministru nr 1197/25.07.2017 referitor la
realocarea delegaţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, a fost înlocuit cu doamna profesor
Mihaela Diaconu. Domniile lor au sprijinit activitatea Federaţiei Române de Yachting printr-o
colaborare care a decurs foarte bine pe tot parcursul anului 2017.
Ȋn anul 2017, nota caracteristică a fost orientarea cu fermitate a Ministerului Tineretului şi
Sportului ȋn sprijinirea cu prioritate a federaţiilor sportive naţionale aflate în proces de calificare la
şi având potenţial ȋn obţinerea de medalii şi puncte la Jocurile Olimpice ediţia Tokio 2020,
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 2017 a fost caracterizat de o continuă criză politică şi
financiară. 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
continuarea delegării 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, 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 anul 2017, Federaţia Română
de Yachting a avut 28 (douăzecişiopt) structuri sportive afiliate plus 2 (două) structuri afiliate
provizoriu şi a căror afiliere definitivă va fi supusă ratificării Adunării Generale Ordinare Anuale a
Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în data de 24.03.2018. Pe parcusul anului 2017 a
fost functionala platforma online Registrul Sportivilor şi Antrenorilor şi vă pot informa că la
31.12.2017 au fost înregistraţi 299 sportivi legitimati participanti in competitii.
La ȋnceputul anului 2017, activitatea Federaţiei Române de Yachting a fost axată ȋn
principal pe activitatea de organizare în data de 25 februarie 2017 a Adunării Generale Ordinare de
Alegeri a Federaţiei Române de Yachting.

Din păcate, din cauza faptului că documentele Adunării Generale Ordinare de Alegeri a
Federaţiei Române de Yachting desfăşurată în data de 25 februarie 2017 nu au fost autentificate
notarial, aşa cum este prevăzut în HG 884/2001 art. 12(3)a), nu a fost posibil să fie obţinut avizul
expres al Ministerului Tineretului şi Sportului care, în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi
Sportului nr 69/2000 art. 36(4) este absolut necesar pentru a urma procedurile prevăzute de lege
pentru modificarea statutelor şi/sau a actelor constitutive ale federaţiilor sportive naţionale.
Ca urmare a celor de mai sus, în conformitate cu Statutul Federaţiei Române de Yachting şi
cu Actul Adiţional la Statut art. 30(3)a), Preşedintele Federaţiei Române de Yachting a convocat
Adunarea Generală Extraordinară a Federaţiei Române de Yachting, pentru data de 13 mai 2017.
De această dată lucrurile au decurs corespunzător, modificările statutelor şi/sau a actelor
constitutive fiind avizate de Ministerul Tineretului şi Sportului cu nr. 04/12.06.2017 şi având
hotărârea judecătorească (dosar 224303/3/2017) legalizată din data de 19.10.2017. Modificările au
fost înregistrate la Ministerul Tineretului şi Sportului sub nr. 14274/07.11.2017.
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
2017. Din motive independente de voinţa Federaţiei Române de Yachting, contractul de finanţare
nr. 4000 a fost semnat în data de 29.03.2017 având valabilitate de la 01 martie la 31 decembrie
2017 federaţia trebuind să acopere din venituri proprii cheltuielile aferente lunilor ianuarie şi
februarie.
Ȋn contractul de finanţare nr 4000/29.03.2017, 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 subprogramele „Pregătire loturi naţionale”, „Calendar Sportiv Naţional”,
„Calendar Sportiv Internaţional”, „Cursuri Perfecţionare Antrenori”, şi participări la „Congrese
Internaţionale” şi „Alte prevederi contractuale”.
1.

Pregătire loturi naţionale
În contractul de finanţare nr 4000/29.03.2017 a fost prevăzută organizarea a unui stagiu de
pregătire centralizată pentru loturile clselor Optimist şi Laser. Contractul de finanţare a fost
respectat în sensul că acţiunea a fost organizată şi s-a desfăşurat în bune condiţii.

2.

Calendar Sportiv Naţional
În contractul de finanţare nr 4000/29.03.2017 a fost prevăzută organizarea, finanţată din
fonduri bugetare, a 1 (una) competiţii şi organizarea, finanţată de structuri sportive afiliate la
Federaţia Română de Yachting, a 8 (opt) competiţii. Contractul de finanţare a fost respectat
ȋn sensul că s-au desfăşurat toate cele 9 (opt) competiţii prevăzute.
Găsiţi ȋn continuare lista celor clasaţi pe primele trei locuri la campionatele naţionale
desfăşurate pe parcursul anului 2017:
a.

b.

c.

Clasa Optimist Băieţi – Cadeţi
1 Andronic Mihai – Sportul Studenţesc
2 Reit Victor Radu – Nautic Yachting Club
3 Voinescu Noel Matei Mihai – Ştiinţa Constanţa
Optimist Fete – Cadeţi
1 Resit Iris Selma – Ştiinţa Constanţa
2 Stan Sara Nicole – Sportul Studenţesc
3 Popescu Maria – Ştiinţa Constanţa
Clasa Optimist Baieţi – Copii
1. Andronic Mihai – Sportul Studenţesc
2. Reit Radu Victor – Nautic Yachting Club
3. Verioti Costa Adrian – Nautic Yachting Club

d.

Clasa Cadet – Juniori
1 Andrei Ştefan / Andrei Ana – Ştiinţa Constanţa
2 Popescu Maria / Şulca Bianca Nicoleta – Ştiinţa Constanţa
3 Alexiu Teodora Otilia / Odagiu Andrei – Ştiinţa Constanţa
e. Clasa FINN – Seniori
1 Micu Alexandru Octavian – Ştiinţa Constanţa
2 Avram Matei – Electrica Constanţa
3 Nicolae Robert – Sportul Studenţesc
f. Clasa OK – Seniori
1 Micu Alexandru Octavian – Ştiinţa Constanţa
2 Nedelea Toni – Ştiinţa Constanţa
3 Alexiu Cristian – Ştiinţa Constanţa
g. Clasa Laser 4.7 Băieţi – Tineret
1. Neagu Petru – Nautic Yachting Club
2. Roşca Maximilian – Sportul Studenţesc
3. Voicu Daniel – Sportul Studenţesc
h. Clasa Laser 4.7 Baieţi – Juniori
1. Voicu Daniel – Sportul Studenţesc
2. Stan Luca Nicolae – Sportul Studenţesc
3. Penciu Ştefan – Nautic Yachting Club
i. Clasa Laser 4.7 Fete – Senioare
1. Andronic Marta – Sportul Studenţesc
2. Frick Sophia Mara – Sportul Studenţesc
3. Boicenco Luana – Nautic Yachting Club
j. Clasa Laser 4.7 Fete – Tineret
1. Andronic Marta – Sportul Studenţesc
2. Boicenco Luana – Nautic Yachting Club
3. Petcu Liana – Electrica Constanţa
k. Clasa Laser 4.7 Fete – Junioare
1. Boicenco Luana – Nautic Yachting Club
2. Petcu Liana – Electrica Constanţa
3. Şulca Bianca Nicoleta – Ştiinţa Constanţa
l. Clasa Laser Radial Băieţi – Seniori
1. Neagu Petru – Nautic Yachting Club
2. Pîslaru Răzvan – Electrica Balkan
3. Ion Vlad Andrei – Nautic Yachting Club
m. Clasa Laser Radial Băieţi – Tineret
1 Neagu Petru – Nautic Yachting Club
2 Ion Vlad Andrei – Nautic Yachting Club
3 Duca Matei Alexandru – Sportul Studenţesc
n. Clasa Laser Radial Băieţi – Juniori
1 Neagu Petru – Nautic Yachting Club
2 Ion Vlad Andrei – Nautic Yachting Club
3 Roşca Maximilian – Sportul Studenţesc
o. Clasa Laser Standard – Seniori
1. Bolat Tarkan – Yacht Club Regal Român
2. Zitti Radu Andrei – Sailing Academy
3. Olteanu Florin – Sportul Studenţesc
p. Clasa 420 Open – Seniori
1. Radu Mihai Sorin / Andronic Marta – Sportul Studenţesc
2. Frick Mara Sophia / Frick Philipp – Sportul Studenţesc
3. Gorgan Nicolae / Nedelea Toni – Ştiinţa Constanţa

q.

r.

s.

t.

3.

Calendar Sportiv Internaţional
a.

b.

c.
4.

Clasa 470 Open – Seniori
1. Roşca Bujor / Mihai Făgărăşan – Sportul Studenţesc
2. Fulicea Iulia / Negoescu Paul – Sportul Studenţesc
3. Teodorescu Andrei Octavian / Dragomir Andreea Cezara – Sportul Studenţesc
Clasa IRC – Seniori
1. Yacht SetSail – Electrica Balkan
2. Yacht Incognito – Black Sea Competition
3. Yacht Flying Cloud – Sportul Studenţesc
Clasa ORC A – Seniori
1. Yacht Incognito – Black Sea Competition
2. Yacht SetSail – Electrica Balkan
3. Yacht Simina – Electrica Balkan
Clasa ORC B – Seniori
1. Yacht Pelican Racing – FAPT
2. Yacht Jackpot – Electrica Balkan
3. Yacht Adria – Sportul Studenţesc
În contractul de finanţare nr 4000/29.03.2017, a fost prevăzută participarea, finanţată
parţial din fonduri bugetare, la 4 (patru) competiţii şi participarea, finanţată din fonduri
extrabugetare, la 3 (trei) competiţii. Contractul de finanţare a fost respectat ȋn sensul că
s-a participat la toate cele şapte competiţii prevăzute.
Trebuie să menţionez organizarea pentru a patra 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
2017 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
4000/29.03.2017, 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.

5.

Congrese internaţionale
În conformitate cu contractul de finanţare nr 4000/29.03.2017 domnul Alexandru Octavian
Micu a reprezentat Federaţia Română de Yachting Eurosaf General Assembly 2017.

6.

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 4000/29.03.2017, pe parcursul anului 2017 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 2017 şi din anii precedenţi Agenţia Naţională AntiDoping 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 Ionuţ Piţirigă
Domnia sa s-a implicat activ în încercarea de impulsionare a activităţii consiliului
federal şi de a atrage diverse fonduri extrabugetare.

2.

Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Yachting – Domnul Cătălin Ionuţ Luchian
Domnia sa s-a implicat activ în impulsionarea activităţii şi în coordonarea comisiilor
şi/sau colegiilor care îi revin.

3.

Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Yachting – Domnul Alexandru Octavian Micu
Domnia sa s-a implicat activ în impulsionarea activităţii şi în coordonarea comisiilor
şi/sau colegiilor care îi revin.

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 Ordinare Anuale a Federaţiei Române de
Yachting, opinia despre activitatea, pe parcursul anului 20167 a domnului Dan Mitici ȋn
calitate de secretar al Federaţiei Române de Yachting.

5.

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting
a. Pe parcursul anului 2017 consiliul federal a avut 10 (zece) întruniri. Din păcate
prezenţa a fost extrem de fluctuantă, anumite întruniri având prezenţă insuficientă
pentru a fi statutare şi pe cale de consecinţă a fost nevoi ca de câteva ori să se apeleze
la varianta deciziilor online. Cu toate acestea consiliului federal a reuşit să rezolve
problemele curente apărute pe parcursul anului 2017.
b. Discuţiile şi deciziile consiliului federal al Federaţiei Române de Yachting 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 2017 nu au fost necesare întruniri ale consiliului executiv al
Federaţiei Române de Yachting.

7.

Comisia de cenzori – Preşedinte domnul Florian Cristian Florea
Comisie de cenzori şi-a îndeplinit atribuţiile în special prin întocmirea în timp util a
raportului comisiei de cenzori pentru anul 2016 care a putut astfel fi prezentat spre
aprobare adunării generale anuale 2017.

8.

Comisia de Apel-Litigii – Preşedinte doamna Daniela Lavinia Mîndruţă
Aceată comisie nu a avut nici un fel de activitate pe parcursul anului 2017, acesta fiind
un lucru bun şi însemnând ca nu au fost nici un fel de litigii în interiorul federaţiei.

9.

Comisia de Disciplină – Preşedinte domnul Ionuţ Piţirigă
Din fericire, pe parcursul anului 2017, comisia de disciplină a Federaţiei Române de
Yachting nu a avut probleme disciplinare de rezolvat.

10. Colegiul Central al Antrenorilor – Preşedinte domnul Alexandru Octavian Micu
Colegiul Central al Antrenorilor a propus nominalizarea antrenorilor pentru loturile
nationale 2017.

Colegiul a propus programul de pregătire a loturilor naţionale.
Colegiul a finalizat programul cursurilor de perfecţionare a antrenorilor în două etape,
pe anul 2017.
Colegiul a analizat participarea lotului clasei Optimist la Campionatul European 2017.
Colegiul a analizat participarea lotului clasei 470 la Cupa Mondială Masters 2017.
Colegiul a analizat participarea loturilor la Campionatul Balcanic 2017.
11. Colegiul Central al Oficialilor de Cursă – Preşedinte domnul Cosmin Alexandru Anndronic
Colegiul central al oficialilor de cursă şi-a îndeplinit în anul 2017 principalele
atribuţiuni descrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Central
al Oficialilor de cursă.
1. S-a actualizat şi validat Regulament de Organizare şi Funcţionare al Colegiului
Central al Oficialilor de cursă, aprobat de către Consiliul Federal prin decizia Nr.
114 din 18 noiembrie 2017,
2. S-a completat echipa Colegiului Central al Oficialilor de Cursă, aprobată de către
Consiliul Federal prin decizia Nr 114 din 18 noiembrie 2017, aceasta fiind:
a. Cosmin Alexandru Andronic – preşedinte,
b. Cristian Constantin Tabacu – membru şi
c. Dan Mitici – membru.
3. S-au organizat două sesiuni de pregătire pentru ofiţerii de cursă aspiranţi,
4. S-a facut selecţia oficialilor de cursa pentru anul 2018, prin reînnoirea mandatelor a
o parte din oficialii de cursă existenţi, 23 de ofiteri de cursă naţionali şi 5 judecători
naţionali şi prin atragerea a 2 noi ofiteri de cursă naţionali, propunere aprobată de
către Consiliul Federal prin decizia Nr 114 din 18 noiembrie 2017.
Cu satisfacţie trebuie să vă anunţ că în prezent Federaţia Română de Yachting are 2
(doi) oficiali de cursă internaţionali, domnul Cosmin Alexandru Andronic – IRO –
ROUCA1 şi Dan Mitici – IJ – ROUDM1. Considerând că se află pe un drum bun,
colegiul central al oficialilor de cursă intenţionează ca ȋn 2018 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
Comisia Tehnică şi a Asociaţiilor de clasa a revizuit în anul 2017 regulamentul cadru de
desfăşurare a activităţii. Nu au existat pe parcursul anului evenimente care să solicite
intervenţia comisiei.
13. Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări – Preşedinte domnul Cosmin Alexandru Andronic
Comisia de Competiţii, Evidenţă şi Clasificări si-a indeplinit in anul 2017 principalele
atributiuni descrise in Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de
Competiţii, Evidenţă şi Clasificări.
1. S-a actualizat şi validat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Colegiului
Central al Oficialilor de cursă, aprobat de catre Consiliul Federal prin decizia Nr.
115 din 09 decembrie 2017,
2. S-a completat echipa Colegiului Central al Oficialilor de Cursă, aprobată de către
Consiliul Federal prin decizia Nr 115 din 09 decembrie 2017, aceasta fiind:
a. Cosmin Alexandru Andronic – preşedinte,
b. Defne Agi-Acai şi
c. Richard Wilhelm Oelschlager.
3. S-a revizuit şi supus spre aprobarea Consiliului Federal Regulamentul Cadru de
Desfăşurare al Campionatelor Naţionale de Yachting.

14. Comisia Offshore şi Yachting cu Motor – Preşedinte domnul Ionuţ George Stan
Domnul Ionuţ George Stan, în calitate de preşedinte al comisiei, a propus spre aprobare
consiliului federal componenţa numerică şi nominală a comisiei. Persoanele propuse a
face parte din comisie au fost alese astfel încât să reprezinte cât mai bine interesele
asociaţiilor de proprietari de ambarcaţiuni, organizatori de competiţii, structuri sportive
şi sportivilor.
Pentru următoarele şedinţe ale consiliului federal comisia a propus un nou Regulament
de organizare şi funcţionare al Comisiei Offshore şi Yachting cu Motor. Regulamentul a
fost analizat de către membrii comisiei înainte de prezentarea acestuia consiliului
federal.
În continuarea activităţii comisiei, membrii acesteia au analizat flota de ambarcaţiuni
offshore din punct de vedere GPH şi CDL precum şi din punct de vedere al prezenţei de
la regatele offshore, atât din Romania Cup cât şi din Campionatul Naţional Offshore în
scopul de a propune o diviziune a claselor, respectând câteva criterii cum ar fi:
1. Încurajarea participării în număr cât mai mare la regatele offshore, la toate clasele
de concurs;
2. Creşterea competitivităţii şi a nivelului de performanţă;
3. Competiţii cât mai echilibrate şi cât mai disputate.
Ca urmare a acestei analize, au fost propuse clasele de concurs offshore, criteriul de
împărţire al claselor de concurs utilizat fiind coeficientul GPH al fiecarei ambarcaţiuni.
Pe întreg parcursul anului a fost cules feed-back de la participanţii la regatele offshore,
posibilităţi de îmbunătăţire a claselor, opinii privind modul în care poate fi îmbunătăţită
siguranţa, modul de impunere mai stricta a regulamentului ORC (de ex: respectarea
greutăţii declarate a echipajului). Astfel, pentru anul 2018, Comisia Offshore şi
Yachting cu Motor, are în plan revizuirea criteriilor de împărţire a claselor de concurs
astfel încât să respecte cât mai bine dorinţele participanţilor.
De asemenea menţionez cooperarea la întocmirea Regulamentului Cadru de desfăşurare
a Campionatelor Naţionale, în special la secţiunea care descrie clasele de concurs pentru
Campionatul Naţional Offshore.
15. Comisia de marketing şi relaţii publice – Preşedinte domnişoara Oana Mădălina Sima
Comisia de Marketing și Relații Publice a adus la îndeplinire, în anul 2017, cele trei
obiective principale ale sale identificate prin propunerea de Strategie 2017-2020 cu
resurse limitate și fără costuri de promovare și marketing.
15.1. Creșterea notorietății yachtingului, dezvoltarea imaginii şi recunoaşterea
Federaţiei Române de Yachting ca autoritate națională în acest sport:
Față de anii precedenți, 2017 a adus o mediatizare cantitativ și calitativ mai bună
pentru Federaţia Română de Yachting. Mediatizarea a cuprins toate segmentele
mass-media: online prin apariții constante pe tot parcursul anului, TV și radio prin apariții izolate. Astfel, numele și activitatea Federației Române de Yachting a
apărut, pe parcursul anului 2017, în 294 de materiale online (dintre care 184
publicate în presa centrală, 48 în presa locală și 62 în presa de specialitate sportivă), 8 materiale video difuzate la posturile de televiziune centrale și locale și
7 materiale radio.
15.2. Crearea unui sentiment de încredere şi simpatie în Federaţia Română de
Yachting:
Ținînd cont de faptul că mass-media reflectă opiniile și influențează totodată
publicul larg, putem spune că Federaţia Română de Yachting, în urma
mediatizării din anul 2017, se bucură de o imagine pozitivă. Toate instituțiile de
presă care au difuzat materialele realizate în urma comunicatelor de presă ale
Comisiei de Marketing și Relații Publice au avut o abordare neutru-pozitivă,

majoritatea preluând comunicatul remis de Federaţia Română de Yachting ad
literam, ceea ce înseamnă ca targetul de preluare a mesajului a fost atins.
15.3. Promovarea obiectivelor Federaţiei Române de Yachting:
Comunicatele de presă emise de Comisia de Marketing și Relații Publice precum
și celelalte acțiuni întreprinse de Comisie au reflectat în totalitate obiectivele
Federaţiei Române de Yachting stipulate prin Statut și viziunea Consiliului
Federal. Pentru realizarea obiectivelor de mai sus, Comisia de Marketing și Relații
Publice a promovat activitatea și numele Federaţiei Române de Yachting prin:
• transmiterea în media a unui număr de 22 de comunicate de presă, care au
reflectat întregul sezonul competițional 2017, atât dinghy, cât și offshore,
precum și evenimente din afara granițelor țării la care au participat cu
rezultate notabile sportivi români;
• publicarea pe rețeaua de socializare Facebook a unor materiale legate de
sezonul competițional 2017;
• intermedierea și sprijinirea realizării de materiale TV și radio pentru
instituțiile de presă;
• acțiuni de lobby menite să ducă la înțelegerea și conștientizarea, de către
reprezentanții mass-media, a importanței și atractivității yachtingului ca sport
în România;
• menținerea de relații constante cu reprezentanții media interesați de
activitatea Federaţiei Române de Yachting;
• informarea constantă a instituțiilor de presă cu privire la activitatea Federaţiei
Române de Yachting;
• asigurarea de consultanță de specialitate reprezentanților Federaţiei Române
de Yachting, sportivilor și antrenorilor în intervențiile media, astfel încât
acestea să reflecte corect și complet temele abordate.
De asemenea, pentru evaluarea constantă a îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia de
Marketing și Relații Publice a monitorizat constant aparițiile Federaţiei Române de
Yachting în media și a efectuat analize de evaluare a acestora.
16. Comisia Anti-doping – Preşedinte domnul Liviu Ştefăniţă Doară
Rezultatele tuturor probelor prelevate pe parcursul anului 2017 au fost negative.
17. Comisia de istorie şi statistică – Preşedinte domnul Alexandru Octavian Micu
Până la data întocmirii prezentului document comisia nu a trimis raportul de activitate
2017.
18. Comisia pentru clasa Optimist şi alte clase de formare – Preşedinte domnul Liviu Ştefăniţă Doară
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.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei este în curs de finalizare.
Comisia a propus componenţa şi a susţinut participarea lotului clasei Optimist la
Campionatul European 2017.
Comisia a sprijinit programele de pregătire pentru lotul clasei Optimist.
Comisia a procurat şi dotat lotul clasei Optimist, în vederea participării la Campionatul
European 2017, cu vele şi echipamente noi.
Comisia a sprijinit participarea echipei clasei Optimist la Campionatul Balcanic 2017.

La finalul analizei activităţii anului 2017 doresc să adaug următoarele aspecte:
- Felicitări doamnei Iulia Fulicea pentru activitatea domniei sale ȋn board-ul asociaţiei
internaţionale a clasei 470.
- 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 2017.
- Mulţumiri Asociaţiei Naţionale a clasei 470 pentru plata taxei 470 Internationale 2017.
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 2018, înregistrată la MTS cu
numărul 188/23.01.2018, ȋn valoare de 542.300 lei din care 451.434 lei din bugetul MTS şi 90.866
lei din venituri proprii ale Federaţiei Române de Yachting. Prin adresa 1104/05.02.2018, Ministerul
Tineretului şi Sportului ne-a comunicat suma repartizată Federaţiei Române de Yachting pentru
anul 2018 în valoare de 171.800 lei din care 150.000 lei de la bugetul de stat şi 21.800 lei din
venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului. În baza comunicării de mai sus, la data
întocmirii prezentului proces verbal, a fost întocmit contractul de finanţare care fost înregistrat sub
nr. 473/12.02.2018 şi, pentru a intra în vigoare, aşteaptă semnăturile reprezentanţilor 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 2017:
- 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 2017 şi aştept cu nerăbdare comentariile
dumneavoastră din cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting
care se va desfăşura la Bucureşti în data de 24 martie 2018.
Federaţia Română de Yachting
Secretar federaţie
Dan Mitici

