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INFORMAŢII 

despre activitatea  

Federaţiei de Atletism din Republica Moldova 

 în anul 2014 

 

Pe parcursul anului, activitatea Federaţiei de atletism şi a Biroului s-a desfăşurat în 

strictă conformitate cu Statutul şi hotărârile Prezidiului, ţinând cont de direcţiile de 

activitate strategice, printre care: 

- îndeplinirea planului calendaristic competiţional; 

- organizarea participării loturilor naţionale la competiţii internaţionale, 

campionatele Europei şi mondiale; 

- asigurarea pregătirii sportivilor de frunte la cantonamente de instruire; 

- activitatea financiară şi economică, asigurarea materială, uniforma şi inventarul 

sportiv, etc. 

- dezvoltarea şi consolidarea legăturilor cu IAAF, EAA, ABAF, Federaţiile ţărilor 

vecine: Ucraina, România, Bulgaria ş.a. 

- instruirea şi perfecţionarea antrenorilor, medicilor, arbitrilor şi specialiştilor; 

- un capitol aparte constră în lucrul cu copiii, selectarea şi educarea lor; 

- sportul de mase, alergările, crosurile, un şir de alte sarcini. 

În munca sa de zi cu zi, Federaţia s-a ciocnit nu doar de cunoscutele problemele cu 

caracter material şi financiar, descreşterea numărului de practicanţi în secţiile şcolilor 

sportive, circuitul lent al cadrelor de pedagogi şi antrenori; totodată, Federaţia s-a 

confruntat cu fenomene globale negative legate de pierderea interesului la copii pentru 

practicarea sportului, atât ca metodă de fortificare a sănătăţii, cât şi a celui de 

performanţă. 

Scurtă retrospectivă: 

În anul 2014 s-au desfăşurat 6 campionate naţionale pentru sportivi de diferite 

categorii de vârstă: 

- campionatele de iarnă şi vară pentru seniori şi juniori cu a.n. 1995-1996; 

- campionatele de iarnă şi vară pentru juniori cu a.n. 1997 şi mai mici; 

- campionatul RM la cros (seniori, juniori I şi II, veterani); 

- campionatul RM de alergări pe şosea, 10000m, pentru seniori şi juniori, în or. 

Ungheni. 

A fost lărgit calendarul competiţional cu concursuri pentru copii, care s-au 

desfăşurat sub egida Federaţiei de către membrii ei colectivi, şcolile şi cluburile din 

teritoriu. Pe lângă competiţiile tradiţionale „Speranțele atletismului”, „Speranțele 

olimpice”, „Ziua mondială a atletismului”, organizate de FAM, noi am susţinut 

desfăşurarea a mai bine de 15 concursuri în diferite regiuni ale ţării (Chişinău, Bălţi, 

Tiraspol, Camenca, ş.a.); totodată, pentru prima dată a fost organizat un cros de mase la 

Criuleni. 
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A fost asigurată participarea sportivilor moldoveni la 7 campionate balcanice, 

Campionatul Europei pe echipe (liga a 3-a), Cupa Europei la 10000m, Campionatul 

Europei pentru seniori în or. Zürich (Elveţia), precum şi la 2 campionate mondiale – 

pentru seniori în sală, în or. Sopot (Polonia), şi pentru juniori, în or. Eugene (SUA). 

Şapte atleţi moldoveni au luat parte la competiţiile de calificare din or. Baku şi, în 

consecinţă, doi sportivi (Ş. Mura şi P. Ciui) au dobândit dreptul de a participa şi au 

concurat cu succes în finalele ediţiei secunde a Jocurilor Olimpice ale Juniorilor, în or. 

Nanjing (China). 

Au fost stabilite noi recorduri naţionale (seniori şi juniori) la probele de aruncări – 

ciocan, suliţă, disc şi greutate (S. Marghiev, N. Ceban, M. Tacu). 

Rezultatele demonstrate de sportivii noştri la competiţii republicane şi 

internaţionale le puteţi găsi pe paginile anuarului Federaţiei – „Atletism 2014-2015”, 

care vede lumina tiparului a 13-a oară. 

Din cauza lipsei finanţării şi sprijinului guvernamental din partea MTS, s-a 

micşorat numărul cantonamentelor de instruire pentru membrii seniori ai Lotului 

naţional, în cadrul pregătirii către competiţiile principale ale sezonului. În acelaşi timp, 

din contul resurselor Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv s-a realizat pregătirea 

tinerilor atleţi către ediţia a doua a Jocurilor Olimpice ale Juniorilor (China). 

Federaţia a căutat posibilităţi pentru susţinerea materială şi financiară a sportivilor, 

antrenorilor şi veteranilor, procurarea inventarului şi uniformei sportive (încălţăminte 

specială, costume şi 70 de complecte de uniformă de la firma Joma), procurarea 

preparatelor farmacologice de recuperare şi vitaminelor. 

Federaţia nu pierde nicio ocazie pentru perfecţionarea şi acumularea experienţei 

practice suplimentare de către specialiştii, medicii şi antrenorii noştri, unii dintre ei fiind 

delegaţi la cursuri şi seminare organizate de IAAF şi EAA. 

Anul acesta, la cursuri speciale au participat Ion Babară (cursuri pentru starteri, 

Moscova), Ion Frunză (cursuri pentru măsurători de trasee, Atena), Anton Balan 

(cursuri despre regulile competiţiilor de atletism, Moscova), Constantin Negură (cursuri 

despre dezvoltarea atletismului pentru copii, Tbilisi), Alexandru Botnari (seminar 

pentru jurnalişti, Piteşti) ş.a. 

Toţi specialiştii menţionaţi au susţinut teste şi au primit certificate internaţionale 

corespunzătoare. 

A fost reînnoită practica adunărilor republicane ale antrenorilor, în cadrul cărora se 

discută chestiuni privitoare la selectarea şi pregătirea sportivilor moldoveni către 

competiţiile internaţionale, lupta cu dopingul, etc. (la adunarea din 30 octombrie 2014, 

la sediul USEFS, au participat peste 40 de specialişti şi antrenori). 

A fost realizat programul Memorandumului „Kids` Atletics”, încheiat pe perioada 

anului 2014 între IAAF şi FAM. În cadrul acestui proiect, au fost primite şi distribuite 

în raioane 15 complecte de inventar, au fost organizate 10 seminare cu profesorii de 

educaţie fizică, care lucrează cu copiii în şcoli. Per ansamblu, seminarele desfăşurate de 

specialiştii FAM au fost audiate de peste 440 profesori, la Drochia, Bălţi, Orhei, 
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Criuleni, Străşeni, Anenii Noi, Cimişlia, Comrat, Râşcani, Hânceşti, iar sute de copii au 

luat lecţii de atletism. În timpul seminarelor, profesorii au primit DVD-uri cu informaţia 

necesară în activitatea lor de zi cu zi în şcoli. 

La sediul FAM a fost deschisă o galerie foto, care prezintă istoria atletismului 

autohton. 

În timpul anului, FAM a conlucrat cu IAAF, EAA, CIO, CNOS şi compania 

„Mondo” pentru reconstruirea pistelor şi sectoarelor stadionului DINAMO, fapt 

consemnat prin Memorandumul semnat de părţi şi garanţia oferită de Preşedintele 

CNOS N. Juravschi din partea statului prin intermediul MAI. 

În cazul reuşitei acestui proiect în valoare de cca. 500.000 dolari SUA, în 

primăvara anului 2015 va fi schimbată îmbrăcămintea veche a stadionului DINAMO. 

Tradiţional, Federaţia face totalurile muncii antrenorilor şi nominalizează cei mai 

buni atleţi ai anului, pentru a fi omagiaţi la adunările generale anuale ale FAM. 

Pe parcursul anului, Federaţia a primit ajutor financiar de la sponsorii: 

 

- „Aurelia Brno” SRL – director V. Lunga, prim-vicepreşedinte al FAM; 

- ÎCS „Max House” SRL – director M. Wegner; 

- „Moldova-Gaz” SA – preşedinte al consiliului de administraţie Al. Gusev; 

- „Cătădeni-Lux” SRL – director V. Lungu, ş.a. 

 

 

* 

 

 

Aceaste date au fost publicate în scopul informării delegaţilor şi discutarea 

totalurilor activităţii FAM pe anul 2014 în cadrul Adunării Generale de dare de 

seamă din 11 decembrie 2014. 


