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CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 158
DATA 16 mai 2020

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

următoarele: 
 

1. Se numește secretar al FRY doamna Ibănescu Cristina începând cu data de 1 iunie 2020. 
Domnul Dan Mitici are obligația să-i predea toate documentele și inventarul FRY doamnei 
Ibănescu Cristina până la data de 30 mai 2020. 

2. Se aprobă procedura națională de desfășurare a activității sportive de yachting la nivelul de 
club sportiv pentru prevenirea răspândirii COVID-19. 

 
”Procedură națională de desfășurare a activității sportive de yachting la nivelul de club 

sportiv pentru prevenirea răspândirii COVID-19 
 
NORME GENERALE 

1. Procedura se va aplica structurilor sportive afiliate la F.R.Y. începând cu data 16.05.2020 
și va avea efecte până la intrarea în vigoare a altor norme ce vor fi publicate pe site-ul 
www.fry.ro. 

2. Toate structurile sportive au obligativitatea să informeze (prin orice mijloace) sportivii cât 
și familiile acestora despre normele de prevenire a răspândirii COVID-19. 

(http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-
raspandirii-coronavirus-covid-19/) 

3. Afișarea la avizierul de la intrarea în sediul structurii sportive afiliate a numărului de 
TELVERDE pentru solicitarea de informații legate de COVID – 19. (TELVERDE 
#COVID-2019: 0800 800 358) 

4. Amenajarea la intrarea în sediul structurii sportive afiliate a unui spațiu în care se află 
dezinfectant de mâini pentru toate persoanele care intră în sediul respectiv. 

5. La intrarea în sediul structurii sportive afiliate a persoanelor care prezintă în mod evident 
simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) li se va interzice intrarea. 

6. Antrenorului/lor cât și personalului clubului le este recomandat să fie consultați și să facă 
o analiză săptămânal pentru a determina dacă sunt sau nu infectați cu COVID-19. În caz 
de confirmare a infectării aceștia trebuie să sisteze activitatea până la momentul în care 
sunt considerați vindecați de cadrele medicale specializate. 

7. În cazul infectării unui angajat, voluntar sau sportiv cu COVID-19 clubul este obligat să 
anunțe Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea 
demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. În acest caz structura 
sportivă afiliată FRY are obligația să suspende activitatea sportivă până când se 
demonstrează că riscul epidemiologic a fost depășit. 

8. Bărcile vor fi dezinfectate de către antrenor sau personalul auxiliar cu soluție pe bază de 
clor sau alcool de concentrație minimă 70%. 

9. Orice persoană implicată în procesul instructiv-educativ trebuie să poarte în prezența unei 
alte persoane mască de protecție. 
 



 
10. Echipamentul personal va fi pus în saci de plastic după folosire și spălat la domiciliul 

sportivului. 
11. Pe barca de supraveghere / salvare nu va fi decât un antrenor. Dacă se optează pentru un 

al doilea antrenor la lecție, acesta va trebui să folosească o altă ambarcațiune. 
12. În zona de antrenament clubul trebuie să ofere minim un aparat cu soluție dezinfectantă 

pentru mâini care trebuie folosit ori de câte ori este cazul. 
13. Toate ambalajele alimentelor aduse în zona de antrenament trebuie dezinfectate. 
14. La accesul în bază, sportivii vor fi trecuți în tabel nominal pentru a facilita ancheta 

epidemiologica, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-Cov 2. 
15. Accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. 
16. Minorii pot avea ca însoțitor o singură persoană adultă, strict pentru transportul minorului. 

Însoțitorul este obligat să aștepte în afara bazei sportive. 
17. Părinții minorilor sau sportivii adulți trebuie sa semneze un formular prin care se angajează 

să informeze clubul dacă: 
a. respectivul sportiv a intrat în contact fizic direct cu o persoana diagnosticată; 
b. a fost diagnosticat el insusi; 
c. dacă prezintă simptome; 
d. a călătorit în străinătate în ultimele 14 zile. 

DESFĂȘURAREA ANTRENAMENTELOR 

18. Echipajelor offshore le este interzis să facă antrenamente, până la noi reglementări date de 
structurile guvernamentale. 

19. Sportivii (cei trei permiși pe serie) se vor prezenta la locul de antrenament la intervale de 
10 (zece) minute (adică vor ajunge pe rând). Se va evita intersectarea sportivilor pe poartă 
/ ușa de acces. 

20. Nu se vor folosi vestiarele. Schimbarea echipamentului va fi făcut de către sportivi în auto 
personal sau lângă ambarcațiunea cu care acesta se va antrena. 

21. Ședințele tehnice din timpul lecției de pregătire vor fi realizate în aer liber. 
22. Antrenamentele vor fi efectuate strict folosind ambarcațiuni de o singură persoană 

(Optimist, RSTera, Laser, Zoom8, Finn, OK etc.) 
23. La un antrenament este permisă participarea a maxim 3 (trei) sportivi. 
24. Distanța minimă între sportivi pe uscat trebuie să fie de minim 2 (doi) metri. Distanța 

minima de siguranta pe apa trebuie sa fie 6 (șase) metri. 
25. Sportivii vor fi dispuși în așa fel în formație încât să nu existe risc de contaminare din 

cauza vântului. 
26. Antrenamentele pot fi susținute până la o viteză a vântului de maxim 15 Nd. 
27. Antrenamentele pot fi susținute până la o temperatură cuprinsă între 15*C și 35*C. 
28. FRY vă recomandă să limitați pe cât posibil interacțiunea fizică cu sportivul pentru evitarea 

răspândirii virusului COVID-19. În cazul unei eventuale asistențe la răsturnarea unei 
ambarcațiuni se recomandă folosirea unei soluții dezinfectante, pe bază de alcool de minim 
70% concentrație, pentru igienizarea mâinilor persoanelor implicate. 

Răspunderea 

29. Întreaga răspundere din timpul pregătirii revine clubului care conduc activitatea. 
30. Federația Română de Yachting vă recomandă sistarea pregătirii sportive pe timpul 

epidemiei de COVID-19. 
31. FRY este exonerată de orice vină în caz de îmbolnăvire a oricărei persoane implicate în 

pregătire. 
 
 
 
 



 
ALTE RECOMANDĂRI! 
Recomandările Ministerului Sănătății: 
Spălați-vă mâinile de multe ori; 
Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; 
Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile; 
Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți; 
Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care vă prescrie medicul; 
Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool; 
Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care 
acordați asistență persoanelor bolnave; 
Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din Europa de 
cel puțin 14 zile; 
Animalele de companie nu transmit coronavirus. (pentru actualizări consultați link-ul 
http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/ ) 
 
Recomandări ale Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: 
Evitarea contactului cu persoanele care suferă de infecții respiratorii acute și interzicerea acestora de 
a veni în contact direct sau indirect cu animalele și produsele de origine animală; 
Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau cu soluții dezinfectante, în special după contactul 
direct cu persoanele sau cu animalele bolnave; 
Evitarea contactului neprotejat cu animalele din ferme sau cu animalele sălbatice; 
Toate produsele de origine animală în stare crudă (carnea, organe, lapte, etc) trebuie manipulate cu 
grijă, pentru a evita contaminarea încrucișată cu alimente ce nu necesită gătire, conform bunelor 
practice de siguranță alimentară; 
Gătirea termică a cărnii, ouălor, laptelui (produselor și subproduselor de origine animală); 
Efectuarea de schimburi comerciale cu evitarea oricarui risc epidemiologic. (pentru actualizări 
consultați link-ul http://www.ansvsa.ro/ ) 

Președinte FRY 

Lect.univ.dr. 

Alexandru Octavian Micu 

Referent de specialitate 

Lect.univ.dr. 

Alexandru Straton 

Referent de specialitate 

Antrenor federal 

Liviu Ștefăniță Doară  
 

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 16.05.2020

Pentru conformitate 
Federaţia Română de Yachting 
Preşedinte federaţie 
Alexandru Octavian Micu 


