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CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 155
DATA 15 aprilie 2020

 
Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting, ȋntrunit online în şedinţă statutară, decide 

următoarele: 
 

1. Calendarul competițional: 
1.1. În contextul crizei generate de coronavirusul Covid-19 CF al FRY, conform decretului 

Președintelui României din 14.04.2020 care prelungește Starea de Urgență de la nivelul 
României CF constată imposibilitatea susținerii competițiilor din calendarul național și 
decide suspendarea oricărei manifestări sportive ce ar fi trebuit să fie organizată în 
perioada de aplicare a stării de urgență. Drept urmare FRY va elimina de pe site-ul 
propriu calendarul național pentru toate categoriile de competiții, acesta urmând a fi 
afișat, după ieșirea din Starea de Urgență, în urma propunerilor primite de la organizatori 
cu privire la noile date alese pentru competiții. 
Acest articol vine în completarea punctului 7 din decizia 152 / 20.03.2020: ”Consiliul 
Federal al Federaţiei Române de Yachting le recomandă structurilor sportive 
organizatoare să vină cu propuneri de reprogramare a competiţiilor prevăzute a se 
desfăşura în perioada urmatoare, care vor fi afectate ca urmare a emiterii Decretului 
195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Un nou 
calendar competiţional va fi aprobat şi publicat la o dată ulterioara încetării stării de 
urgenţă, pe baza propunerilor primite de la organizatorii competiţiilor.” 
 

2. Comunicate către structurile sportive afiliate: 
2.1. CF decide ca următoarele puncte să fie trimise de către secretarul general structurilor 

implicate. 
2.2. Calendar Competițional (acest punct va fi trimis către organizatorii de competiții) 

Dat fiind faptul că în România este declarată Stare de Urgență Federaţia Română de 
Yachting sistează organizarea competițiilor până la încetarea stării de urgență. De 
asemenea vă recomandăm să aplicați toate măsurile legale pentru a preîntâmpina 
răspândirea virusului Covid-19 în cadrul activităților pe care le întreprindeți. 
Federaţia Română de Yachting recomandă organizatorilor de competiții să reconsidere 
perioadele de desfășurare a competițiilor și să le comunice secretariatului la adresa 
office@fry.ro. În urma e-mailului organizatorilor FRY va posta calendarul modificat. Vă 
rugăm ciți punctul 7 din decizia 152 / 20.03.2020: ”Consiliul Federal al Federaţiei 
Române de Yachting le recomandă structurilor sportive organizatoare să vină cu 
propuneri de reprogramare a competiţiilor prevăzute a se desfăşura în perioada 
urmatoare, care vor fi afectate ca urmare a emiterii Decretului 195/16.03.2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Un nou calendar competiţional va fi 
aprobat şi publicat la o dată ulterioara încetării stării de urgenţă, pe baza propunerilor 
primite de la organizatorii competiţiilor.” 
 
 
 
 
 



 
 

3. Adunarea generală a FRY (acest punct va fi trimis către structurile sportive afiliate FRY) 
Consiliul federal vă informează că sedința Adunării Generale Ordinare Anuală nu a fost susținută 
deoarece prevederile legale în vigoare reglementate de Ordonanțele Militare (nr.1,2,3,4,5 și 6 / 
2020) nu au permis acest lucru. Ședința de AGOA va fi reprogramată după încetarea Stării de 
Urgență la nivelul României. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 15.04.2020

Pentru conformitate 
Federaţia Română de Yachting 
Preşedinte federaţie 
Alexandru Octavian Micu 


