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CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 132 
DATA 25 februarie 2019 
 
Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit în şedinţă statutară, decide 
următoarele: 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting pentru data 
de 30 martie 2019. 

2. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de 
Yachting care va avea loc în data de 30 martie 2019. 

3. Aprobarea raportului de activitate pe 2018, care va fi supus aprobării Adunării Generale 
Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în data de 30 martie 2019. 

4. Aprobarea contului de execuţie/raportului financiar pe 2018 care va fi supus aprobării 
Adunării Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în data 
de 30 martie 2019. 

5. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2018 care va fi supus aprobării Adunării 
Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în data de 30 
martie 2019. 

6. Aprobarea bugetului pentru anul 2019, lunile ianuarie plus februarie, care va fi supus 
aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting care va avea 
loc în data de 30 martie 2019. 

7. Validarea dreptului de vot al structurilor sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting, la 
Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în 
data de 30 martie 2018. 

8. Data următoarei şedinţe CF FRY. Este imperios necesar ca următoarea şedinţă CF FRY să se 
desfăşoare în perioada 15-22 martie 2019, pentru a fi validat, în urma trimiterii numelor 
delegaţilor, dreptul de vot al structurilor sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting la 
Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în 
data de 30 martie 2019 şi pentru validarea candidaturilor pentru completarea consiliului 
federal pentru perioada 2019-2020. 

9. Participarea la 2019 World Sailing Development Symposium. 
10. Stabilirea componenţei delegaţiei şi a condiţiilor financiare pentru deplasarea şi participarea 

la 2019 Optimist European Championship care se va desfăşura la Crozon-Morgat, Franţa în 
perioada 22 – 29 iunie 2019. 

11. Diverse 
 
Se încep lucrările 
Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată în unanimitate. 
 
1. În numele şi din însărcinarea Consiliului Federal, secretarul federaţiei va Convoca Adunarea 

Generală Ordinară Anuală a Federaţiei Române de Yachting pentru data de 30 martie 2019. 
Convocarea şi, pe cale de consecinţă, documentele aferente vor fi trimise structurilor sportive 
afiliate la Federaţia Română de Yachting prin email şi vor fi postate pe siteul oficial al 
Federaţiei Române de Yachting – www.fry.ro  
 



 
 

2. Se aprobă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de 
Yachting care va avea loc în data de 30 martie 2019. 

3. Se aprobă raportul de activitate pe 2018 care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare 
Anuale a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în data de 30 martie 2019. 

4. Se aprobă contul de execuţie/raportul financiar pe 2018 care va fi supus aprobării Adunării 
Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în data de 30 
martie 2019. 

5. Se aprobă raportul comisiei de cenzori pentru anul 2018 care va fi supus aprobării Adunării 
Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în data de 30 
martie 2019. 

6. Se aprobă bugetul 2019, pentru lunile ianuarie plus februarie, care va fi supus aprobării 
Adunării Generale Ordinare Anuale a Federaţiei Române de Yachting care va avea loc în data 
de 30 martie 2019. Pentru că până la data prezentei şedinţe, din motive independente de 
voinţa noastră, contractul de finanţare 2019 a fost întocmit şi semnat numai pentru lunile 
ianuarie-februarie 2019, aprobarea bugetului pentru anul 2019, pentru lunile martie-
decembrie, care va face subiectul unui act adiţional la contractul de finanţare se amână pentru 
următoarea şedinţă a Consiliului Federal al Federaţiei Române de Yachting sau al următoarea 
Adunare Generală Ordinară Anuală a Federaţiei Române de Yachting. 

7. Cu condiţia nominalizării până la data de 14 martie ora 16.00 şi cu condiţia prezenţei în sală 
cu carte de identitate (original şi copie) şi delegaţie de reprezentare şi vot a delegatului se 
validează dreptul de vot al structurilor sportive afiliate menţionate în tabelul ataşat care face 
parte din prezentul proces verbal, la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federaţiei 
Române de Yachting care va avea loc în data de 30 martie 2019. 

8. Următoarea şedinţă CF FRY se va desfăşura în data de 18 martie 2019, pentru a fi validat, în 
urma trimiterii numelor delegaţilor, dreptul de vot al structurilor sportive afiliate la Federaţia 
Română de Yachting la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federaţiei Române de 
Yachting care va avea loc în data de 30 martie 2019 şi pentru validarea candidaturilor pentru 
completarea consiliului federal pentru perioada 2019-2020. 

9. Se aprobă deplasarea domnului Alexandru Octavian Micu, în perioada 01-03 aprilie 2019, la 
Balatonfured-Ungaria pentru participarea la World Sailing 2019 Developent Symposium. 
Cheltuielile aferente deplasării în valoare de aproximativ 450 Euro vor fi incluse în actul 
adiţional la contractul de finanţare pentru luna aprilie 2019 şi vor fi decontate din bugetul 
FRY. În cazul în care nu vor exista suficiente fonduri la buget, FRY va deconta suma de 
aproximativ 450 Euro din venituri proprii. 

10. În vederea deplasării şi participării în perioada 22-29.06.2019 la 2019 Optimist European 
Championship se decid următoarele: 
10.1. Se numeşte ca şef de delegaţie domnul Liviu Ştefăniţă Doară 
10.2. Delegaţia va fi compusă din 8 persoane după cum urmează: 

10.2.1. Doară Liviu Ştefăniţă – şef de delegaţie / antrenor 
10.2.2. Reit Victor Radu – sportiv 
10.2.3. Andronic Mihai – sportiv 
10.2.4. Boicenco Andreas – sportiv 
10.2.5. Pătraşcu Ariana Teodora – sportiv 
10.2.6. Patache Sara – sportiv 
10.2.7. Boniu Alexandra Maria – sportiv 
10.2.8. Fratea Nicolae Marian – tehnician 

10.3. Deplasarea va face în următoarele condiţii financiare: 
10.3.1. Sume din buget MTS 

10.3.1.1. Taxe înscriere sportivi – 6 x 595 € = 3570 € aprox 17.850 lei 
10.3.1.2. Taxe înscriere antr+tehn – 2 x 635 € = 1270 € aprox 6.350 lei 
10.3.1.3. Diurna 8 pers x 30 €/zi x 8 zile = 1920 € aprox 9.600 lei 

 



 
 

10.3.1.4. Transport 
Bucureşti – Crozon Morgat – Bucureşti 
Deplasarea se va face cu 2 auto 
2 auto x 2900 km x 2 x 7.5% x 1.5 €/litru = 1305 € aprox 6.525 lei 

10.3.1.5. Asigurare ambarcaţiuni 7 amb x 10 €/amb = 70 € aprox 350 lei 
10.3.1.6. Diverse – 265 € 1.325 lei 

Total 42.000 lei 
10.4. Pentru a nu fi plătite penalizări de întârziere se aprobă plata din venituri proprii FRY a 

taxelor de înscriere până la data limită – 28.02.2019. Regularizarea sumelor se va face 
după semnarea actului adiţional, pentru lunile martie-decembrie 2019, la contractul de 
finanţare. 

10.5. Titularul de decont este domnul Doară Liviu Ştefăniţă. 
11. Diverse 

11.1. Consiliul Federal solicită Preşedintelui Comisiei Offshore şi Yachting cu Motor să 
comunice până la data de 15 martie 2019 punctul de vedere referitor la împărţirea pe 
clase offshore pentru sezonul competitional 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 25.02.2019 
 
Pentru conformitate 
Federaţia Română de Yachting 
Secretar federaţie 
Dan Mitici 


