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CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 198 
DATA 10 iunie 2021 

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

1         Demisia secretarului general al FRY. 
Se aprobă retragerea demisiei secretarului general. 
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare a discuțiilor privind: program de lucru, condiții 
financiare, fișa postului secretarului general. 

2      Raportul președintelui FRY despre stadiul demersului de înființare a Centrul Național de Sporturi 
cu Vele, pe malul marii.  
Prezentarea demersurilor efectuate de către președintele FRY, d-lui. Alexandru Micu, în vederea 
înființării Centrului Național de Sporturi cu Vele. 

3      Evenimente de promovare a sporturilor cu vele.  
Necesitatea desfășurării de evenimente de promovare în parteneriat pentru promovarea 
sporturilor nautice în perioada 01.07.2021 – 01.09.2021. 

4      Buget anual, surse atrase, informarea lunară a membrilor CF cu privire la situația economică de 
către secretariatul FRY.  
Prezentarea resurselor financiare existente la data ședinței. 

5      Promovare online și comunicate de presă. Buget pentru promovare. Parteneriat cu Născut pentru 
Sport.  
Se aprobă încheierea unui parteneriat cu “Născut pentru Sport”. 
Se amâna pentru ședința următoare numirea persoanei care va întocmi comunicatele de presă.  

6      Raportare a activității comisiilor și a activității membrilor CF. 
Se aprobă președinții comisiilor și colegiilor FRY astfel: 
Comisia de marketing și relații cu publicul – Teodor Dumitrescu 
Colegiul central al antrenorilor – Alexandru Octavian Micu  
Comisia tehnică și a asociațiilor de clasă – Adrian Demușcă 
Comisia de competiții, evidentă, clasificări și voluntariat – Cristi Ghelner 
Comisia antidoping – Toni Nedelea 

7      Înființarea unui grup de lucru pentru regulamentul Colegiului Central al Antrenorilor.  
Se aprobă înființarea unui grup de lucru pentru regulamentul Colegiului Central al Antrenorilor 
cu următorii membri: Alexandru Micu, Mihail Badea, Boicenco Laurentiu si Toni Nedelea. 

8      Traducerea în limba română a RSS.  
Se aprobă înființarea unui grup de lucru pentru traducerea în limba română a RSS cu urmatorii 
membri: Alexandru Micu, Mihail Badea si Cosmin Andronic. 

9      Discuții site web FRY.  
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

10   Workshopuri pentru sportivi, antrenori, oficiali de cursă, organizate de FRY (discuții privind 
cursul de perfecționare a antrenorilor in perioada 22-25.10.2021, mutarea acestuia în timpul 
cantonamentului de vară).  
Se aprobă modificarea pct .D -  “Alte acţiuni şi activităţi”, astfel: 
           La pct. D.1 – Curs de perfecţionare antrenori, pozitia 2 : 
10.1.  Se modifică perioada respectiv 08-10.08.2021, în loc de 22-25.10.2021. 
10.2.  Se modifică locatia respectiv Constanța, în loc de București. 
10.3. Menționăm că modificarea acestei acțiuni se va efectua cu încadrarea în suma prevazută în 
contractul de finanțare. 
10.4.Ţinând cont de prevederile pct 10.1, 10.2 si 10.3 din prezenta decizie, secretarul general va 
solicita MTS avizul pentru modificarea Anexei 1 la contractul de finanţare nr. 527/18.01.2021. 



11   Creșterea numărului de antrenamente specifice pentru sportivii loturilor naționale FRY. 
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

12   Discuții pe tema echipamentului de reprezentare al echipei naționale și a oficiaților FRY.  
Se amână pentru anul viitor bugetul pentru echipamentul de reprezentare, se asteaptă propuneri 
pentru modele. 

13   Strategie finalizare Statut. 
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

14   Bază de date electronică FRY, recuperarea bazei de date de la domnul Dan Mitic, fost secretar 
general al FRY.  
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

15   Sistem electronic de aprobare a documentelor FRY. 
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare, propuneri de introdus în cerintele site-ului. 

16   Metode de plată facile către FRY (plată electronică). 
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

17   Participare la EUROSAF Match Racing, Youth Open European Championship 2021; 24- 
27.06.2021 Lago di Ledro, Italia. 
Consiliul Federal al FRY consideră termenul prea scurt pentru a putea face demersurile legale în 
vederea participării la acest concurs.  
Se aprobă renunțarea participării la acest concurs având în vedere data desfășurării concursului. 

18   Match Racing în România.  
În prezent nu exista baza nautica pentru pregătire pe Match Racing în România, însa este o 
oportunitate și ar trebui mai multă deschidere pe viitor.  
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

19   Grup de lucru pentru îmbunătățirea ROF FRY. 
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

20   Transferurile sportivilor de la Yacht Club Regal Roman la A.C.S. Constanta Sailing. 
Consiliul Federal isi propune modificarea Regulamentului de Transfer.  
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

21   Finantare Ebru Bolat – mai si iunie 2021.  
Se aprobă informarea sportivei despre situatia financiara a federației si efectuarea demersurilor 
in vederea găsirii unor sponsorizări pentru a ajuta financiar sportiva Ebru Bolat. 

22   Propuneri pentru stabilirea antrenorului olimpic. 
Se aprobă amânarea pentru ședința următoare. 

23   Concurs Radial Youth European Championship & Open European Trophy, ce va avea loc la 
Kastela, Croația, din perioada 25.06-03.07.2021.  

Se aprobă modificarea “Calendar sportiv internațional”, astfel: 
           La pct. C – Calendar sportiv internațional, pozitia 6 : 

23.1. Se aprobă eliminarea din calendarul sportiv internațional. 
23.2. Sportivii nu participa la concurs, la recomandarea antrenorului de lot.   
23.3. Menționăm că modificarea acestei acțiuni se va efectua cu încadrarea în suma prevazută în 
contractul de finanțare. 
23.4.Ţinând cont de prevederile pct 23.1, 23.2 si 23.3 din prezenta decizie, secretarul general va 
solicita MTS avizul pentru modificarea Anexei 1 la contractul de finanţare nr. 527/18.01.2021. 

24   Data următoarei ședințe CF FRY. 
Se aprobă data pentru ședința următoare de CF în 17.06.2021 ora 18.30. 

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 10.06.2021 

 
Pentru conformitate 
Federaţia Română de Yachting 
Preşedinte federaţie 
Alexandru Octavian Micu 


