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CONSILIU FEDERAL 
DECIZIA NR. 201 
DATA 30 iunie 2021 

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

1. Bază de date electronică FRY. 
Se aprobă achiziția unui multifuncțional în valoare de 2.499 lei din bugetul finanțat de MTS. 
Se aprobă achiziția unui cont zoom în valoare de 20 euro din bugetul de venituri proprii FRY. 

2. Promovare online și comunicate de presă. Buget pentru promovare. Parteneriat cu Născut 
pentru Sport. 
Se aprobă amânarea pentru sedința următoare. 

3. Discuții site web FRY.  
Se aprobă amânarea pentru sedința următoare. 

4. Creșterea numărului de antrenamente specifice pentru sportivii loturilor naționale FRY. 
Se aprobă prezentarea în sedința următoare a unui plan de către antrenorii federali. 

5. Strategie finalizare Statut.  
Se aprobă amânarea pentru sedința următoare. 

6. Portal tehnic FRY, metode electronice de legitimare pentru sportivi, antrenori, instructori etc. 
Se aprobă amânarea pentru sedința următoare. 

7. Regulamentul de inventariere patrimoniu. 
Se aprobă regulamentul de inventariere patrimoniu. 

8. Propuneri pentru modificare regulament transfer. 
Se aprobă urmatoarea modificare: “Transferul devine valabil în termen de 20 zile lucrătoare 
de la transmiterea inițială a documentelor dacă”. 

9. Propuneri pentru stabilirea antrenorului olimpic. 
Se aprobă introducerea pe ordinea de zi în sedința următoare  pentru: “Discuții privind numirea 
dlui. Ender Bolat ca reprezentant al FRY în Campania Olimpică 2021-2024”. 

10. Discuții referitoare la metodele de ajutor ale cluburilor care aduc sportivi noi în federație. 
Se aprobă amânarea pentru sedința următoare. 

11. Comisia de competiții, evidență, clasificări și voluntariat va formula un raport cu privire la 
organizarea Campionatului Național Offshore 2021, conform propunerii primite de la 
structurile Seanergya și Sail la Vie. 
Se aprobă amânarea pentru sedința următoare. 

12. Metodologie pentru certificare instructori sportivi. 
Se aprobă amânarea pentru sedința următoare. 

13. Concurs European Championship & open European Trophy, Travemunde, Germania  
perioada 22-30.07.2021, 4 persoane. 
Se aprobă modificarea la pct. C - “Calendar sportiv international”, astfel: 
La pct. C – Calendar sportiv international, pozitia 8, se modifică:: 
13.1 Se aprobă eliminarea din calendarul sportiv international - Concurs European 

Championship & open European Trophy, Travemunde, Germania  perioada 22-
30.07.2021. 

13.2 Sportivii nu participă la concurs, la recomandarea antrenorului de lot.    
14. Concurs 470 Masters Cup -Anguillara Sabazia, Italia, perioada 02-07.08.2021, 2 persoane. 

În vederea deplasării şi participării în perioada 02-07.08.2021 la 470 Master Cup 2021 care se 
va desfăşura la Anguillara Sabazia, Italia se decid următoarele: 
14.1.      Componenţa delegaţiei va fi după cum urmează: 



          14.1.1. Roşca Bujor – şef de delegaţie / sportiv 
          14.1.2. Făgărăşan Mihai – sportiv. 

15. Concurs 2021 ORC World Championship, Tallinn, Estonia, perioada 06-14.08.2021, 15 
persoane. 
Se aprobă că nu se va solicita autorizație de participare la acest concurs către MTS, deoarece 
nu s-a primit solicitare din partea Asociația Club Sportiv Callatis Yachting Club. 

16. Data următoarei ședințe CF FRY.  
Se aprobă data ședinței următoare în 07.07.2021 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 30.06.2021 

 
Pentru conformitate 
Federaţia Română de Yachting 
Secretar general 
Cristina Ibănescu 


