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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018
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 2018, 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 2018 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 pe parcursul anului 2018 delegatul Ministerului
Tineretului şi Sportului ȋn cadrul Federaţiei Române de Yachting, în conformitate cu ordinul de
ministru nr 1197/25.07.2017, a fost doamna profesor Mihaela Diaconu. Domnia sa a sprijinit
activitatea Federaţiei Române de Yachting printr-o colaborare care a decurs foarte bine pe tot
parcursul anului 2018.
Ȋn anul 2018, 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 2018 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 nr. 1989 din 22.02.2018, 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 2018, Federaţia Română
de Yachting a avut 23 (douăzecişitrei) structuri sportive afiliate. Pe parcusul anului 2018 a fost
funcţională platforma online Registrul Sportivilor şi Antrenorilor şi vă pot informa că la 31.12.2018
au fost înregistraţi 445 sportivi legitimati participanti în competiţii.
La ȋnceputul anului 2018, activitatea Federaţiei Române de Yachting a fost axată ȋn
principal pe activitatea de organizare în data de 24 martie 2018 a Adunării Generale Ordinare
Anuale a Federaţiei Române de Yachting.

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
2018. Din motive independente de voinţa Federaţiei Române de Yachting, contractul de finanţare
nr. 1989 a fost semnat în data de 22.02.2018 având valabilitate de la 01 februarie 2018, Federaţia
Română de Yachting fiind nevoită să acopere din venituri proprii cheltuielile aferente lunii ianuarie
2018.
Ȋn contractul de finanţare nr 1989/22.02.2018, ȋncheiat de Federaţia Română de Yachting 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 1989/22.02.2018 a fost prevăzută organizarea a două stagii de
pregătire centralizată pentru loturile claselor Optimist şi Laser. Primul stagiu de pregătire a
fost efectuat şi prin urmare contractul de finanţare a fost respectat în sensul că acţiunea a
fost organizată şi s-a desfăşurat în bune condiţii. Ca urmare a faptului că Muntenegru a
declinat organizarea Campionatului Balcanic 2018 şi a faptului că Grecia a preluat în ultima
clipă organizarea Campionatului Balcanic 2018, cel de al doilea stagiu de pregătire nu a mai
putut fi organizat. Pe cale de consecinţă a fost întocmit un act adiţional la contractul de
finanţare prin care Federaţia Română de Yachting a restituit la buget suma de 15.500 lei
aferentă respectivei acţiuni neefectuate.

2.

Calendar Sportiv Naţional
În contractul de finanţare nr 1989/22.02.2018 a fost prevăzută organizarea, finanţată din
fonduri bugetare, a 1 (una) competiţii şi organizarea, finanţată de Federaţia Română de
Yachting şi/sau de structuri sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting, a 9 (nouă)
competiţii. Contractul de finanţare a fost respectat ȋn sensul că s-au desfăşurat toate cele 10
(zece) competiţii prevăzute.
Rezultatele competiţiilor desfăşurate în cadrul calendarului sportiv naţional pot fi vizualizate
pe siteul oficial al Federaţiei Române de Yachting – www.fry.ro – secţiunea competiţii.

3.

Calendar Sportiv Internaţional
a. În contractul de finanţare nr 1989/22.02.2018, a fost prevăzută participarea, finanţată
parţial din fonduri bugetare, la 5 (cinci) competiţii şi participarea, finanţată din fonduri
extrabugetare, la 2 (două) competiţii. Contractul de finanţare a fost respectat ȋn sensul
că s-a participat la toate cele şapte competiţii prevăzute.
b. Rezultatele obţinute de sportivii români la competiţii internaţionale desfăşurate ȋn anul
2018 pot fi găsite pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Yachting – www.fry.ro –
secţiunea competiţii.

4.

Cursuri perfecţionare antrenori
Au fost prevăzute şi s-au desfăşurat, în conformitate cu contractul de finanţare nr
1989/22.02.2018, 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
Domnul Alexandru Octavian Micu a reprezentat Federaţia Română de Yachting la Eurosaf
General Assembly 2018.

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 1989/22.02.2018, pe parcursul anului 2018 au fost efectuate 7
(şapte) testări antidoping din care 2 (două) ȋn competiţie şi 5 (cinci) în 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 2018 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 a anunţat demisia, din motive personale, din toate funcţiile deţinute în cadrul
Federaţiei Române de Yachting, demisie care a devenit efectivă începând cu data de 02
mai 2018.

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
În conformitate cu decizia consiliului federal nr. 120/08.05.2018, domnia sa a preluat
atribuţiile de preşedinte interimar al Federaţiei Române de Yachting. 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 2018 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 2018 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 nevoie ca de câteva ori acestea să
fie reprogramate sau să se apeleze la varianta deciziilor online. Cu toate acestea
consiliului federal a reuşit să rezolve problemele curente apărute pe parcursul anului
2018.
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 al Federaţiei Române de Yachting – 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 2018 nu au fost necesare întruniri ale consiliului executiv al
Federaţiei Române de Yachting.

7.

Comisia de cenzori – Preşedinte domnul Florian Cristian Florea
Comisia de cenzori şi-a îndeplinit atribuţiile în special prin întocmirea în timp util a
raportului comisiei de cenzori pentru anul 2017 care a putut astfel fi prezentat spre
aprobare Adunării Generale Ordinare Anuale 2018 a Federaţiei Române de Yachting.

8.

Comisia de Apel-Litigii – Preşedinte doamna Daniela Lavinia Mîndruţă
Aceată comisie nu a avut nici un fel de activitate pe parcursul anului 2018, 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
Domnia sa a anunţat demisia din toate funcţiile deţinute în cadrul Federaţiei Române de
Yachting, demisie care a devenit efectivă începând cu data de 02 mai 2018.
În conformitate cu decizia consiliului federal nr. 123/06.07.2018, domnul Robert Băraru
a preluat atribuţiile de preşedinte al comisiei de disciplină a Federaţiei Române de
Yachting.
Din fericire, pe parcursul anului 2018, 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
În sezonul competiţional 2018, lotul naţional din cadrul Federaţiei Române de Yachting
a avut programate două stagii centralizate de pregătire. Primul stagiu de pregătire s-a
desfăşurat la Consţanta pe Lacul Siutghiol în vacanţa de primăvară a elevilor. În acest
stagiu, pe lângă lotul naţional au fost primiţi şi sportivi din afara lotului naţional. Ţinta
acestui stagiu de pregătire a fost reacomodarea sportivilor cu antrenamentul pe apă,
după perioada destul de lungă în care antrenamentul a fost în regim nespecific. De
asemenea am dorit să evaluăm nivelul de pregătire al sportivilor din cadrul clasei
Optimist.
Cel de al doilea stagiu de pregătire nu a putut fi organizat. Motivele sunt foarte simple,
iniţial Campionatul Balcanic 2018 trebuia să fie organizat de Muntenegru. Federaţia
Muntenegreană a anunţat destul de târziu că nu poate organiza competiţia, motiv pentru
care nu am rezervat cazare. În momentul în care Grecia a anunţat că va organiza
competiţia, nu am mai găsit cazare/masă la un preţ rezonabil şi o locatie cât de cât
acceptabilă. În consecinţă stagiul de pregătire nu a mai putut fi organizat.
Nu în ultimul rând, cu ajutorul preşedintelui interimar al Federaţiei Române de
Yachting, domnul Alexandru Octavian Micu s-a reuşit constituirea Lotului Olimpic de
Yachting. După o perioadă foarte îndelungată Federaţia Română de Yachting are un lot
olimpic şi este acceptată în a prezenta un plan anual de pregătire pentru tentativa de
calificare la Jocurile Olimpice ediţia Tokio 2020.
Faptul că Federaţia Română de Yachting are un lot olimpic cred că este de bun augur şi
cred că putem fi mândri că suntem şi noi în rândul federaţiilor sportive naţionale care
pot aduce prestigiu României.

11. Colegiul Central al Oficialilor de Cursă – Preşedinte domnul Cosmin Alexandru Anndronic
Colegiul central al oficialilor de cursă şi-a îndeplinit în anul 2018 principalele
atribuţiuni descrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Central
al Oficialilor de cursă.
1. S-a participat la Race Officials Exchange Meeting în luna ianuarie 2018, pentru un
prim contact şi o mai bună întelegere a procesului de schimb de oficiali de cursă la
nivel european.
2. S-a organizat o sesiune de pregătire pentru ofiţerii de cursă aspiranţi.
3. S-a făcut selecţia oficialilor de cursă pentru anul 2019, prin reînnoirea mandatelor
oficialilor de cursă existenţi şi atragerea de noi oficiali, în total lista pentru anul 2019
cuprinde 26 de ofiţeri de cursă naţionali şi 5 judecători naţionali. În plus în anul 2018
au fost, în premieră, numiţi doi Umpire Naţionali aplicând criteriile stabilite de
colegiul central al oficialilor de cursă. Propunerile au fost prezentate de colegiul
central al oficialilor de cursă şi au fost aprobate de către Consiliul Federal al
Federaţiei Române de Yachting.
4. Au fost rezolvate un număr de 2 apeluri sportive, iniţiate conform World Sailing
RRS 70.1 (a).
5. 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 2019 să continue activitatea
de formare, perfecţionare şi certificare şi/sau recertificare a oficialilor de cursă
naţionali.
12. Comisia Tehnică şi a Asociaţiilor de clasă – Preşedinte doamna Iulia Fulicea
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 şi-a îndeplinit în anul 2018 principalele
atribuţiuni descrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de
Competiţii, Evidenţă şi Clasificări.
1. S-a revizuit şi supus spre aprobarea Consiliului Federal al Federaţiei Române de
Yachting, Regulamentul Cadru de Desfăşurare al Campionatelor Naţionale de
Yachting 2018.
2. A susţinut organizarea Campionatelor Naţionale Dingy.
3. La capitolul nerealizări, nu a fost pus la punct un sistem clar, simplu şi transparent de
clasificare a sportivilor, obiectiv ce o să fie asumat pentru anul 2019.
14. Comisia Offshore şi Yachting cu Motor – Preşedinte domnul Ionuţ George Stan
Legat de activitatea comisiei, membrii acesteia au analizat flota de ambarcaţiuni
offshore din punct de vedere GPH şi CDL precum şi din punct de vedere al prezenţei la
regatele offshore, atât din Romania Cup – Alpha Bank cât şi Campionatul Naţional
Offshore – Alpha Bank în scopul de a propune o diviziune a claselor, respectând câteva
criterii:
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 fiecărei ambarcaţiuni.
Comisia s-a întrunit fizic o singură dată, în luna ianuarie 2018, cu acest prilej fiind
discutate şi analizate diferite aspecte ce ar creşte nivelul de satisfacţie al participanţilor
la regatele offshore, ar creşte nivelul de fair-play şi de corectitudine al acestora. De
asemenea, a fost discutată şi agreată împărţirea pe clase pentru sezonul 2018.
Propunerea de împărţire pe clase a fost apoi supusă aprobării Consiliului Federal.
Pe întreg parcursul anului a fost cules feed-back de la participanţii la regatele offshore,
posibilităţi de îmbunătăţire a împăţirii pe clase de concurs, opinii privind modul în care
poate fi îmbunătăţită siguranţa, modul de impunere mai strictă a regulamentului ORC
(de ex: respectarea greutăţii declarate a echipajului, cântărirea ambarcaţiunilor, etc).
Astfel, pentru anul 2019, 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, în luna noiembrie 2018 a fost cules feed-back scris de la participanţii la
regatele Offshore referitor la dorinţele acestora privind împărţirea pe clase iar în luna
decembrie 2018 a fost organizat împreună cu Comisia de Competiţii, Evidenţă şi
Clasificări un seminar în care au fost discutate şi analizate propunerile primite, urmând
ca decizia pentru propunerea de împărţire pe clase pentru regatele offshore să fie luată
într-o întâlnire a Comisiei la începutul anului 2019.
15. Comisia de marketing şi relaţii publice – Preşedinte domnişoara Oana Mădălina Sima
Comisia de Marketing și Relații Publice a adus la îndeplinire, în anul 2018, cele trei
obiective principale ale sale identificate prin propunerea de Strategie 2017-2020 cu
resurse limitate și fără costuri de promovare și marketing.
1. Creșterea notorietății yachtingului, dezvoltarea imaginii şi recunoaşterea
Federaţiei Române de Yachting ca autoritate națională în acest sport:
Față de anii precedenți, 2018 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 2018, în 81 de materiale în presa centrală şi locală.
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 2018, 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.
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
federaţiei a promovat activitatea și numele Federaţiei Româbe de Yachting prin:

• transmiterea în media a unui număr de 13 de comunicate de presă, care au
reflectat întregul sezonul competițional 2018, atât dinghy, cât și offshore,
precum și evenimente din afara granițelor țării;
• publicarea pe rețeaua de socializare Facebook a unor materiale legate de sezonul
competițional 2018;
• 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 ramură
sportivă 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.
La capitolul Obiective propuse dar nerealizate în totalitate, este de menționat
oprirea momentană a proiectului de realizare a unui website modern, funcțional, cu
scopul de a îmbunătăți și sprijini realizarea obiectivelor de marketing și comunicare
ale Federației Române de Yachting. În acest moment, acest deziderat se află în
stadiul de proiect, structura noului website fiind agreată de conducerea Federației,
pasul următor fiind implementarea.
16. Comisia Anti-doping – Preşedinte domnul Liviu Ştefăniţă Doară
Rezultatele tuturor probelor prelevate pe parcursul anului 2018 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
2018.
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 sprijinit programele de pregătire pentru lotul clasei Optimist.
Comisia a sprijinit participarea echipei clasei Optimist la Campionatul Balcanic 2018.
La finalul analizei activităţii anului 2018 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 2018.
- Mulţumiri Asociaţiei Naţionale a clasei 470 pentru plata taxei 470 Internationale 2018.

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 2019, înregistrată la MTS cu
numărul 177/21.01.2019, ȋn valoare de 585.820 lei din care 475.900 lei din bugetul MTS şi 109.920
lei din venituri proprii ale Federaţiei Române de Yachting. Prin adresa 309/29.01.2019, Ministerul
Tineretului şi Sportului ne-a comunicat suma repartizată Federaţiei Române de Yachting pentru
lunile ianuarie-februarie 2019 în valoare de 1.800 lei (cheltuieli curente). În baza comunicării de
mai sus, a fost întocmit contractul de finanţare nr. 1131/31.01.2019 urmând ca sumele necesare
desfăşurării activităţii pe perioada martie-decembrie 2019 să facă subiectul unui act adiţional la
contract. Actul Adiţional va fi întocmit după votarea de către parlament a legii bugetului de stat
2019, publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României şi după comunicarea sumei atribuite de
către Ministerul Tineretului şi Sportului Federaţiei Române de Yachting.
Acest raport nu poate fi ȋncheiat fără a menţiona persoanele şi entităţile care au sprijinit prin
parteneriat, sponsorizări, donaţii, sprijin şi voluntariat, activitatea Federaţiei Române de Yachting
pe parcursul anului 2018:
- Partener principal - Alpha Bank Romania
- Black Sea Competition şi Black Sea Association
- Marina Eforie
- LifeHarbour Limanu
- Yacht Club Bucureşti
- Paul Dicu
- Nicolae Marian Fratea
Vă mulţumesc pentru răbdarea şi atenţia cu care sunt convins că aţi citit prezentul raport de
activitate al Federaţiei Române de Yachting pe 2018 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 30 martie 2019.
Prezentul raport de activitate 2018 a fost aprobat de consiliul federal al Federaţiei Române
de Yachting prin decizia nr 132/25.02.2019.
Federaţia Română de Yachting
Pentru conformitate
Secretar federaţie
Dan Mitici

