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CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 120 
DATA 08 mai 2018 

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară la Bucureşti, 
decide următoarele: 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Demisia preşedintelui Federaţiei Române de Yachting. 
2. Modificarea Anexei 1 la contractul de finanţare în sensul reducerii numerice de la 8 persoane 

la 3 persoane a delegaţiei care va participa la 2018 Optimist European Championship. 
3. Stabilirea componenţei delegaţiei şi a condiţiilor financiare pentru deplasarea şi participarea 

la 2018 Optimist European Championship care se va desfăşura la Scheveningen, Olanda în 
perioada 23-30 iunie 2018 – competitie cuprinsa in contract finanţare. 

4. Contract ofiţer DPO. 
5. Raportul observatorului federal pentru Open Romanian National Championship – Match Race 

– 2018. 
6. Modificarea datei de desfăşurare a Campionatului Naţional Clasa OK. 
7. Nominalizarea observatorului federal pentru Campionatul Naţional Clasa OK. 
8. Desemnarea persoanei care se va ocupa de cursul de perfecţionare antrenori (acţiune cuprinsă 

în contractul de finanţare) care se va desfăşura în perioada 19-20 mai 2018. 
9. Discutarea mesajului primit de la Setsail cu privire la participarea la concursurile offshore a 

sportivilor nelegitimati. 
10. Discutarea mesajului primit de la Electrica Balkan cu privire la transferuri. 
11. Discutarea mesajului primit de la Ender Bolat cu privire la participarea la Hempel Sailing 

World Championship Aarhus 2018. 
12. Data următoarei şedinţe CF FRY. 
13. Diverse 

Se încep lucrările 
Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată în unanimitate. 

1. - Consiliul federal a luat notă de demisia domnului Piţirigă Ionuţ din toate funcţiile deţinute 
în cadrul Federaţiei Române de Yachting inclusiv din funcţia de preşedinte al Federaţiei 
Române de Yachting. Demisia a fost înregistrată la secretariatul federaţiei sub numărul 
456/02.05.2018. 

- În conformitate cu Statutul Federaţiei Române de Yachting şi Actul Adiţional la acesta, art. 
43(4), Consiliul Federal desemnează pe domnul vicepreşedinte Micu Alexandru Octavian 
să preia atribuţiile de preşedinte în calitate de preşedinte interimar până la următoarea 
Adunare Generală a Federaţiei Române de Yachting estimată a se desfăşura în luna 
martie/aprilie 2019. 

- Consiliul federal va nominaliza până la următoarea şedinţă o persoană care să preia funcţia 
de preşedinte al comisiei de disciplină. 

2. Cu condiţia aprobării de către organizatori a participării sportivilor români la 2018 Optimist 
European Championship consiliul federal aprobă modificarea Anexei 1 la contractul de 
finanţare în sensul reducerii numerice de la 8 persoane la 3 persoane. În cazul în care 
organizatorii nu acceptă participarea, Anexa 1 se va modifica în sensul eliminării competiţiei 
 



 
3. din capitolul C – Calendar sportiv internaţional. Secretarul federaţiei va face demersurile 

legale pentru modificarea contractului de finanţare încheiat cu MTS. 
4. În cazul în care organizatorii aprobă participarea sportivilor români la 2018 Optimist 

European Championship, componenţa nominală a delegaţiei şi condiţiile financiare pentru 
deplasare şi participare vor face subiectul unei decizii CF online ulterioare. 

5. Domnul Dan Mitici va fi angajat ca ofiţer DPO, al Federaţiei Române de Yachting, în baza 
unui contract de voluntariat/contract de prestări servicii cu valoare 0 lei. 

6. Ca urmare a raportul primit de la domnul Robert Băraru în calitate de observator federal 
pentru Open Romanian National Championship – Match Race – 2018, consiliul federal 
validează rezultatele campionatului. 

7. Consiliul federal aprobă modificarea datei de desfăşurare a campionatului naţional clasa OK 
respectiv 12-13 mai 2018. Secretarul federaţie va modifica corespunzător calendarul 
competiţional – dinghy şi îl va posta pe siteul federaţiei. 

8. În conformitate cu Regulamentul Cadru de Desfăşurare al Campionatelor Naţionale, domnul 
Robert Băraru este nominalizat observator federal pentru Campionatul Naţional clasa OK. 

9. Domnul Micu Alexandru Micu este desemnat ca persoana de contact cu Centrul Naţional 
pentru Formare şi Perfecţionare Antrenori în vederea desfăşurării cursului de perfecţionare 
antrenori care se va desfăşura în perioada 19-20 mai 2018. 

10. Federaţia Română de Yachting îşi reafirmă intenţia de a respecta legislaţia în vigoare, 
respectiv să nu accepte înscrierea în competiţii a sportivilor nelegitimaţi sau legitimaţi la o 
structură sportivă afiliată FRY care nu a achitat taxa anuală şi/sau care nu au achitată taxa de 
viză anuală sportiv şi nu poseda avizul medical favorabil, valabil pentru perioada competiţiei, 
emis de o unitate de medicina sportivă. La competiţiile offshore, în plus faţă de numărul de 
membri în echipaj prevăzuţi în certificatul de rating poate fi prezentă la bord o persoană 
reprezentând media sau sponsor, etc care să nu fie sportiv legitimat şi acesta trebuie declarat 
în formularul de înscriere. 

11. Regulamentul de transferări rămâne în vigoare. 
12. Consiliul federal aprobă modificarea Anexei 1a la contractul de finanţare în sensul majorării 

numerice de la 2 persoane la 3 persoane pentru participarea la Hempel Sailing World 
Championship Aarhus 2018, competiţie prevăzută în capitolul C – Calendar sportiv 
internaţional. Secretarul federaţiei va face demersurile legale pentru modificarea contractului 
de finanţare încheiat cu MTS. Se aprobă achiziţionarea biletelor de avion în limita sumei de 
450 € / persoană. 

13. Următoarea şedinţă CF FRY se va desfăşura în data de 21 iunie 2018 la Bucureşti. 
14. Diverse 

14.1. Domnul Micu Alexandru Octavian este delegat să semneze contractul de colaborare cu 
Centrul Român de Studii Sportive şi Educaţionale în vederea formării de instructori 
sportivi – specializarea yachting. 

14.2. În baza Contractului de parteneriat nr 1 din 29.01.2018 încheiat între Federaţia 
Română de Yachting şi Alpha Bank Romania SA, se aprobă schimbarea denumirii 
campionatului offshore în Campionat Naţional – Alpha Bank – Offshore. 
 

Responsabil de ȋndeplinirea deciziei Secr Gen postează decizia pe site-ul oficial FRY 
Termen de ȋndeplinirea deciziei  
Luat la cunoştinţă de Se postează pe site FRY 
Semnătura  
Data de luare la cunoştinţă 08.05.2018 
 
Pentru conformitate 
Federaţia Română de Yachting 
Secretar federaţie 
Dan Mitici 


