Stimaţi delegaţi, invitaţi,
colegi şi prieteni!
Încheierea ciclului olimpic de patru ani a fost şi – suntem siguri – va fi un
moment important şi semnificativ nu doar din perspectiva analizei medaliilor şi
punctajului obţinut la cel mai înalt forum sportiv – Jocurile Olimpice, dar şi pentru că
ne permite să verificăm corectitudinea politicii sociale a statului în domeniul
dezvoltării culturii fizice şi sportului, însănătoşirii naţiunii şi consolidării imaginii
ţării noastre, Republica Moldova.
Noi, toţi cei implicaţi în acest proces cu denumirea generică „sport”, am fost
martorii victoriilor frumoase, bucuriilor şi satisfacţiei pentru cele realizate, iar uneori
şi ai dezamăgirilor faţă de aşteptările neîmplinite.
Trebuie să spunem că performanţele obţinute pe arena internaţională, cu toate
dificultăţile obiective, sunt în primul rând rezultatul muncii cu dăruire de sine a
atleţilor şi antrenorilor lor, precum şi a acelor persoane care au contribuit într-o
măsură mai mare sau mai mică la organizarea pregătirii şi participării lor la diverse
competiţii pe întreg parcursul acestei perioade.
Astăzi, în conformitate cu hotărârea Biroului Federaţiei din 16 noiembrie a.c.,
ne-am adunat în această sală nu doar pentru a desfăşura adunarea de dare de seamă
privind rezultatele activităţii în perioada anilor 2012-2016, dar şi ca să conturăm
sarcinile şi perspectivele principale ce ţin de activitatea în următorul ciclu de 4 ani.
În perioada de gestiune, activităţile Federaţiei de atletism şi ale Biroului ei s-au
efectuat în strictă conformitate cu Statutul şi deciziile Biroului, având în vedere
direcţiile strategice, printre care:
- Realizarea planului calendaristic al competiţiilor naţionale;
- Asigurarea procesului de pregătire a sportivilor de frunte sub forma
cantonamentelor de instruire şi antrenament;
- Organizarea participării loturilor naţionale la principalele competiţii
internaţionale: campionatele Europei, mondiale şi Jocurile Olimpice;
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- Activitatea financiar-economică, asigurarea materială, uniforma sportivă,
inventarul ş.a.m.d.
- Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor cu IAAF, EA, ABAF, Federaţiile ţărilor
vecine: Ucraina, Belarus, România, Bulgaria ş.a.
- Instruirea şi perfecţionarea antrenorilor, medicilor şi specialiştilor;
- Un capitol aparte este lucrul cu copiii, selectarea şi educarea lor;
- Sportul de mase şi dezvoltarea lui în teritoriu, în oraşe şi raioane, alergările şi
crosurile, precum şi o mulţime de alte sarcini.
Zi de zi, Federaţia se confruntă nu numai cu problemele materiale şi financiare
cunoscute deja, dar şi cu situaţia demografică dificilă, care duce la micşorarea
numărului elevilor în secţiile şcolilor sportive şi reînnoirea lentă a cadrelor de
profesori-antrenori.
Se simt acut fenomenele globale negative legate de pierderea interesului la copii
faţă de practicarea sportului, fie recreaţional, fie de performanţă.
E regretabil că prioritate chiar şi pentru tinerii sportivi talentaţi este computerul,
pragmatismul, mercantilismul în ce priveşte asigurarea viitorului lor şi obţinerea cât
mai repede posibil a beneficiilor pe care le oferă societatea actuală, precum şi
influenţa negativă a străzii, narcomania ş.a.
Totuşi, în ciuda tuturor problemelor care frânează funcţionarea eficientă
normală, în perioada de gestiune Federaţia a reuşit să facă un progres semnificativ şi
un pas calitativ înainte, în special în ceea ce priveşte performanţele sportive pe arena
internaţională, performanţe care nu au mai fost în Republica Moldova în ultimii 40 de
ani.
O scurtă retrospectivă:
- La cele mai prestigioase competiţii, Jocurile Olimpice, ediţia a XXXI-a, în
Rio de Janeiro, sportivii noştri de frunte Zalina şi Serghei Marghiev au
evoluat cu succes în finalele probei de aruncare a ciocanului (locul 5 şi 10,
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respectiv), iar maratonista Lilia Fisikovici a sosit la finiş pe poziţia a 27-a
între cele 157 participante, reuşind şi o performanţă personală;
- La Campionatul mondial 2013, în or. Moscova (Rusia), Ion Luchianov s-a
plasat pe locul 10 în marea finală a distanţei de 3000m cu obstacole, iar
Zalina Marghieva în Beijing (China), în 2015, a ocupat locul 8 la aruncarea
ciocanului.
Chiar şi unui nespecialist îi este clar cât de înalte sunt aceste rezultate pentru noi
şi cât de greu se obţin ele în concurenţă cu sportivi din alte 213 ţări-membre ale
Federaţiei internaţionale.
Să continuăm. Ne-au bucurat atleţii mai tineri:
- Mai întâi, în 2014, aruncătorul suliţei Andrian Mardare a câştigat medalia de
bronz la Campionatul mondial pentru juniori până la 20 de ani în or. Eugene
(SUA), iar doi ani mai târziu, în anul olimpic 2016, tânăra atletă Alexandra
Emilianov a repetat succesul lui la Campionatul din or. Bydgoszcz (Polonia);
- Performanţa fenomenală a Alexandrei Emilianov (2 medalii de aur la
aruncarea greutăţii şi aruncarea discului, cu cea mai bună performanţă a
sezonului din lume – 58,09m), precum şi medalia de argint a lui Alexei
Oleinic la aruncarea suliţei, i-au permis Moldovei să ocupe locul 7 în
clasamentul celor 51 de ţări participante la primul campionat continental
pentru juniori cu vârsta până la 18 ani, în or. Tbilisi (Georgia);
- Participările reuşite ale atleţilor juniori la Festivalul Olimpic al Tineretului
European (argint pentru Anastasia Calinina la triplusalt în Utrecht/Olanda, în
2013, şi aur pentru Alexandra Emilianov în Tbilisi/Georgia, în 2015) ne
vorbesc despre fiabilitatea relaţiilor Federaţiei cu CNOS.
Ne trezesc mândria succesele nemaipomenite ale atleţilor moldoveni şi la alte
competiţii internaţionale importante:
- Astfel, selecţionata Moldovei a devenit învingătoarea Campionatul ţărilor
mici din Europa în or. Marsa (Malta), la care au participat 18 ţări europene;
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învingători şi premianţi la acest concurs, cât şi la probe individuale în cadrul
campionatelor balcanice au devenit: echipa de bărbaţi la ştafeta de 4x400m
(A.Babian, A.Daranuţa, A.Şturmilov, I.Siuris), N.Gorbuşco (3000m), P.Ciui
(ciocan), D.Picus (suliţă), A.Cravcenco (100m, 200m), I.Emilianov
(greutate), M.Nikişenko (ciocan), A.Berghii (400m/g), V.Tocari (disc),
A.Mîţîcov (înălţime), L.Frunze şi N.Zdesenco (ştafetă), Ş.Mura (disc),
D.Surdu (disc), M.Răileanu (semi-maraton), N.Stratulat (disc), V.Letnicov
(triplusalt), A.Mardare (suliţă), A.Cruşelniţchii (110m/g).
- Aceste succese sportivii le împart în mod justificat cu antrenorii lor:
S.Marghiev, V.Hranovschi, A.Gancenco, A.Moiseenco, V.Jantaun, N.Şerpul,
O.Ivancenco, V.Ostapenco, G.Iliin, V.Lungu.
Câteva cuvinte despre sportivii noştri veterani. Aceştia şi-au mai lărgit rândurile,
concurează la campionatele balcanice, europene, mondiale, şi, conform tradiţiei, se
întorc acasă cu medalii şi performanţe personale înalte.
Mai multe detalii, rezultate tehnice şi alte informaţii interesante puteţi afla în
anuarul „Atletism 2016-2017”.
Dacă ar fi să totalizăm reuşitele noastre sportive, pot să vă comunic cu mândrie
că la Olimpiada de la Rio, Federaţia noastră a reuşit să se poziţioneze a 59-a între cele
204 ţări participante (locul 69 – în 2012), a 26-a între cele 51 ţări europene şi a 5-a
între ţările balcanice. Ne bucură această progresie a rezultatelor pe plan internaţional
şi, luând în consideraţie potenţialul tinerilor sportivi de frunte, putem spera la
realizări mai mari în viitor şi chiar la o medalie în 2020, la Tokyo.
Vreau să închei această secţiune cu cuvinte de recunoştinţă pentru rezultatele
obţinute – BRAVO NOUĂ TUTUROR!!!
Apare o întrebare firească: cunoscând realităţile zilei de azi, cum au apărut
aceste rezultate şi de unde încrederea noastră în viitor?
Răspunsul constă într-un singur fapt – oamenii uniţi în jurul unui singur scop,
care lucrează în acord şi înţelegere conform programelor aprobate spre un ţel
principal: dezvoltarea poziţiilor şi consolidarea „Reginei” atât în ţara noastră,
Republica Moldova, cât şi la nivel internaţional: în Europa şi în lume. Această muncă
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este enormă, dacă ţinem cont de faptul că în ţara noastră o îndeplinesc în primul rând
voluntarii şi entuziaştii.
Ştiţi deja că în această perioadă Federaţia a reuşit să lărgească calendarul şi să
organizeze toate competiţiile naţionale, campionatele naţionale pentru seniori şi
juniori, fără întreruperi, indiferent de anotimpul desfăşurării, iarna sau vara, crosuri
sau alergări pe şosea, cu participarea sportivilor de diferite vârste: copii până la 13
ani, juniori până la 15 ani, juniori până la 17 ani, seniori şi veterani. Numărul acestor
competiţii republicane a ajuns în acest an până la 10.
Cuvinte deosebite de mulţumire merită administraţia or. Tiraspol şi colectivul
ŞS nr. 2 care, din cauza lipsei condiţiilor competiţionale în Chişinău, au organizat şi
desfăşurat la nivel înalt în mai a.c. două campionate naţionale pentru juniori II şi III şi
pentru juniori I şi seniori.
De asemenea, iarna trecută, în timpul campionatului în sală, datorită înţelegerii
cu televiziunea publică Moldova 1, populaţiei Republicii Moldova i s-a oferit ocazia
de a urmări în direct desfăşurarea competiţiilor.
Afară de acestea, Federaţia salută, susţine şi ajută la desfăşurarea concursurilor
organizate de către membrii noştri colectivi din teritoriu. Creşte popularitatea
competiţiilor în memoria lui V. Dolghin din Tiraspol, concursurile desfăşurate la
Bender, Bălţi, Camenca, alergările pentru premiile L. Cucer, competiţiile de iarnă
pentru copii ale ŞS nr. 3 din Chişinău, minunatul cros pentru copii şi juniori organizat
la Lipoveni, rn. Cimişlia, ş.a.
Anume aceste competiţii reprezintă fundamentul selecţiei sportivilor începători
şi pregătirea lor pentru sportul de performanţă. Căci rezultatul înalt obţinut la aceste
competiţii este acela care îi deschide uşa în lotul naţional şi îi dă posibilitatea de a se
manifesta la concursuri şi campionate internaţionale, unde sportivului i se oferă
următoarea oportunitate de călire şi creştere profesională.
Deja al doilea an la rând, Federaţia participă activ la pregătirea Maratonului
internaţional organizat de AO CS „Sporter” – traseul a fost măsurat şi certificat în
conformitate cu cerinţele IAAF, a fost asigurat arbitrajul calitativ al concursului. În
perspectivă, având în vedere creşterea ratingului acestor competiţii, am putea să ne
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gândim la desfăşurarea în comun cu organizatorii aceste curse a Campionatului
balcanic la maraton, ceea ce va creşte nu doar nivelul rezultatelor tehnice, dar şi
atractivitatea evenimentului.
Federaţia a depus eforturi maxime pentru asigurarea pregătirii calitative a
sportivilor ce au îndeplinit baremurile de calificare şi deplasarea lor la cantonamente
în străinătate, şi în primul rând a sportivilor ce pretindeau real la biletul pentru Rio.
Doar de la stat, prin intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului, au fost
cheltuite 2,8 milioane de lei; de asemenea, sprijin financiar şi material sesizabil ne-a
oferit CNOS, ceea ce ne-a permis să păstrăm ritmul stabilit şi să desfăşurăm
activităţile planificate fără întreruperi. E necesar să ţinem cont de faptul că în lipsa
condiţiilor moderne de pregătire a sportivilor în ţară, a trebuit să căutăm posibilităţi şi
să finanţăm cantonamente de instruire destul de scumpe pentru sportivii noştri de
frunte peste hotare – în Ucraina, Polonia, Bulgaria, Rusia, Belarus, Portugalia, Italia,
România ş.a.
La modul general, Federaţia a reuşit să realizeze şi să finanţeze toate programele
planificate, inclusiv, din cont propriu, cheltuielile legate de oficiu, comunicaţii, burse
pentru sportivi (26 atleţi – peste 200 mii lei pe an), ajutor material pentru membrii
Federaţiei, salariul angajaţilor, serviciile comunale, deplasările, activitatea editorială,
premii speciale, medalii şi diplome FAM, 1000 de numere de concurs pentru sportivi,
sprijin cluburilor, şcolilor sportive pentru copii şi alte cheltuieli, care însumate
reprezintă o sumă enormă pentru noi.
Datorită eforturilor conducerii Federaţiei, relaţiilor şi susţinerii IAAF, EA şi
ABAF, se soluţionează probleme de ordin material şi tehnic foarte importante:
- Cu sprijinul Vice-preşedintelui IAAF, S. Bubka, am primit direct de la firma
UCS încă un set de 3 prăjini scumpe „Spirit”, livrate prin România la
Chişinău, apoi transmise sportivilor Şcolii nr. 2 din Tiraspol pentru pregătire
(suma totală depăşeşte 1800 dolari SUA);
- Pentru cei mai buni sportivii au fost procurate discuri, suliţe şi alt inventar
modern de aruncat, încălţăminte specială, vitamine şi preparate de
recuperare. Cu mijloace proprii, Federaţia a procurat treninguri pentru lotul
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naţional care vor servi în timpul deplasărilor la concursuri oficiale. La fel, a
fost cumpărate 100 de complecte de formă sportivă scurtă de la compania
„Joma” pentru noul ciclu de patru ani şi vor fi procurate treninguri în
cantitatea necesară pentru întreaga perioadă;
- În vederea organizării campionatelor naţionale, pregătirii bazelor sportive,
Federaţia a alocat mijloace pentru repararea utilajului. În legătură cu
reconstrucţia stadionului „Dinamo”, unde până la moment au fost finisate
lucrările pregătitoare pentru instalarea pistelor de către compania „Mondo”,
Federaţia a procurat împreună cu firma „Piramida” (director V. Lungu)
covorul sintetic ce a fost instalat în sectorul de aruncări al Manejului de
atletism. În felul acesta au fost păstrate condiţiile de antrenament pentru
aruncătorii suliţei;
- Federaţia a achiziţionat o combină muzicală portativă care va ajuta
semnificativ la organizarea crosurilor şi altor evenimente de masă în afara
stadionului;
- A devenit o tradiţie de a oferi premii pentru cele mai bune performanţe
realizate la campionate, premii băneşti şi ajutor material veteranilor,
omagiaţilor etc.
- Oficiul reprezintă mândria Federaţiei. La moment, creditul a fost achitat în
întregime şi putem spune că avem propria noastră casă, unde se creează toate
condiţiile necesare pentru munca administrativă;
- Continuă tradiţia Concursului republican pentru determinarea celui mai bun
antrenor la atletism, în care, ca regulă, iau parte nu mai puţin de 100 de
concurenţi, există intrigă, stimul şi o luptă interesantă; de asemenea, anual
avem concurs pentru titlul „Cel mai bun sportiv (-ă)” şi „Tânărul talent al
anului”. Premierea laureaţilor acestor concursuri va avea loc astăzi, după
încheierea adunării noastre.
Tot la tema performanţelor şi succeselor sezonului 2016, trebuie să menţionăm
creşterea măiestriei sportivilor noştri. Un indicator deosebit îl reprezintă numărul de
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18 recorduri naţionale la categoriile juniori, tineret şi seniori, care au fost înnoite pe
parcursul anului.
Federaţia a acordat întotdeauna atenţia cuvenită educaţiei şi perfecţionării
antrenorilor noştri. După cum ştiţi, consiliile şi conferinţele antrenorilor au devenit o
formă bună de schimb de experienţă şi obţinere de noi cunoştinţe profesionale. Un
asemenea eveniment a avut loc şi anul acesta, pe 15-16 decembrie, chiar în această
sală, la care au participat şi o parte din cei prezenţi acum în sală. Tot aici s-au discutat
perspectivele sporului nostru, candidaţii în loturile naţionale pentru Jocurile de la
Tokyo, în 2020. Nu au fost doar liste preliminare, dar şi sarcini concrete pentru
fiecare atlet şi antrenor inclus. Am dori să unim toate eforturile noastre nu numai
pentru a păstra sportivii numiţi, dar şi pentru a-i ajuta la îndeplinirea sarcinilor
înaintate.
Stimaţi colegi!
Vorbind despre succese şi realizări, nu putem să nu ne oprim asupra problemelor
serioase care ne împiedică să lucrăm mai bine şi să obţinem reuşite mai mari. Mai
întâi de toate, ne referim la întinerirea componenţei lotului naţional şi cadrelor de
antrenori. În virtutea multor cauze obiective, menţionate deja, această activitate bate
pasul pe loc. Într-adevăr, antrenorii lucrează, dar există multe dificultăţi şi cea mai
mare nici măcar nu constă în starea bazei material-tehnice. Nenorocirea noastră
constă în aceea că prea puţini specialişti lucrează cu grupele de pregătire iniţială.
Aici, ar trebui să chibzuim ce fel de schimbări sunt necesare pentru a implica mai
mulţi antrenori în acest gen de activitate. Iar această chestiune nu este doar a
Federaţiei – soluţionarea ei se găseşte în teritoriu, în clubul sportiv, şcoala ori secţia
sportivă: a crea condiţii, a atrage, a face în aşa fel încât pedagogilor tineri să le fie
convenabil să lucreze cu copiii. În realitate, însă, vârsta medie a antrenorilor noştri
creşte şi acesta e un semn de alarmă. Aici rolul antrenorilor experimentaţi este extrem
de important, pentru a păstra tradiţiile şi a educa următoarea generaţie de antrenori
tineri şi ambiţioşi.
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Cu toate acestea, situaţia nu e chiar disperată şi putem vedea deja primele
rezultate şi noi nume de familie în ratingul concursului antrenorilor pe anul 2016. Ne
adresăm cu speranţă administraţiei şi conducerii şcolilor şi cluburilor sportive,
antrenorilor ce lucrează cu contingente tinere, ca să întreprindă maximul posibil
pentru a interesa şi a atrage în sport un număr mai mare de copii. Iar pe antrenorii ce
lucrează cu sportivii de performanţă şi membrii locului naţional îi îndemnăm să se
mobilizeze într-o mai mare măsură în ajunul noului sezon sportiv ce dă start ciclului
olimpic 2017-2020.
Nu avem prea mult timp, dar avem posibilităţi reale de a păstra poziţiile obţinute
şi de a reprezenta merituos ţara noastră la competiţiile importante din anul viitor:
- Campionatele mondiale de vară pentru seniori, la Londra, şi juniori până la
18 ani, la Nairobi (Kenia);
- Campionatele Europei pentru seniori în sală (Belgrad, Serbia), pentru juniori
până la 20 de ani şi tineret U23;
- Să concurăm cu succes şi să păstrăm poziţia în Liga II a Campionatului
Europei pe echipe în or. Tel Aviv (Israel);
- Să concurăm onorabil la campionatele balcanice pentru diferite categorii de
vârstă cu colegii din alte 17 ţări.
Evident, acest an dă startul şi o şansă sportivilor noştri de a ajunge în listele
candidaţilor la cel mai important forum sportiv al anului 2020 – Jocurile Olimpice de
la Tokyo (Japonia).

Stimaţi prieteni!
Ne bucură faptul că strategia corectă şi conjugarea eforturilor tuturor structurilor
interesate, specialiştilor, antrenorilor şi organizatorilor ne-au condus la rezultate
pozitive, atingerea de noi culmi în sport, recunoaşterea şi consolidarea autorităţii ţării
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noastre pe arena mondială. Rezultatele obţinute sunt înalt apreciate de specialişti,
presă, societate. Atletismul se află printre probele prioritare de TOP şi este proba
olimpică de bază în Moldova.
Este foarte important ca Federaţia noastră să poată păstra şi dezvolta nivelul
atins şi în următorul ciclu olimpic.
În acest scurt raport despre activitatea Federaţiei în perioada de referinţă au fost
subliniate doar momentele şi direcţiile de bază din activitatea noastră de zi cu zi. În
continuare, conform ordinii de zi, va fi prezentată latura financiară a activităţii FAM.
În discuţiile ce urmează tradiţional, am dori să auzim nu doar informaţii din
teritoriu, dar şi idei noi în vederea îmbunătăţirii activităţii noastre şi atingerii de noi
înălţimi sportive.
Se ştie că soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea sportului de mase,
sportului de înaltă performanţă, pregătirea rezervelor sportive şi a sportivilor de clasă
extra este în primul rând sarcina statului.
Însă noi suntem siguri că sarcina nu va fi realizată fără susţinerea Dvs. şi
ajutorul structurilor puterii din teritoriu şi, întâi de toate, fără cooperare şi unirea
eforturilor cu societatea din care cu toţii faceţi parte, precum şi sprijinul din partea
organismelor internaţionale, statului, CNOS şi sponsorilor. Doar împreună vom
schimba ceva spre bine.
Cu acest prilej, aş vrea să mulţumesc în numele Biroului Federaţiei tuturor
sportivilor, antrenorilor, conducătorilor şcolilor şi cluburilor sportive, organizatorilor
şi medicilor, specialiştilor, veteranilor şi tuturor celor devotaţi sportului nostru drag,
pentru munca fructuoasă pe tot parcursul conlucrării noastre.
De asemenea, îmi exprim recunoştinţa întregii noastre familii atletice pentru
încrederea, susţinerea şi sprijinul oferit Biroului federaţiei. Urez noi victorii şi
realizări strălucitoare în noul ciclu olimpic, atingerea ţelurilor stabilite, optimism,
succes în muncă şi creaţie.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
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