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Stimaţi delegaţi, 

colegi şi prieteni! 

 

Conform deciziei Biroului de la 23 noiembrie 2017, astăzi ne-am adunat 

aici, în această sală, la Adunarea generală de dare de seamă, cu scopul de a 

face totalurile activităţii anului ce se scurge, primul din ciclul olimpic 

cvadrienal 2017-2020, şi de a schiţa sarcinile strategice ale sportului nostru 

pentru această perioadă. 

În perioada de raportare activitatea Federaţiei noastre şi a Biroului ei s-

au desfăşurat în strictă conformitate cu Statutul în principalele direcţii, 

printre care: 

I. Realizarea calendarului competiţiilor naţionale şi internaţionale 

aprobat. Trebuie să menţionăm că noi am reuşit să desfăşurăm 7 campionate 

naţionale şi să participăm cu selecţionatele de atletism la 17 competiţii 

internaţionale importante, printre care: 

- 7 campionate balcanice; 

- 6 campionate şi cupe europene, inclusiv, pentru prima dată, la 

Campionatul continental la cros; 

- 2 campionate mondiale; 

- Universiada Mondială; 

- Festivalul Olimpic al Tineretului European. 

Afară de acestea, Federaţia a găsit posibilităţi de a delega sportivii 

noştri, inclusiv juniorii, la concursuri internaţionale organizate în România, 

Bulgaria, Italia, Letonia, Ucraina şi alte ţări. 

Peste 20 de competiţii au fost organizate şi susţinute financiar în 

republică, de către Federaţie ori membrii ei colectivi, în primul rând pentru 

categoriile juniori II şi III. Vorbim aici despre competiţii în sală şi pe stadion, 

alergări, crosuri pe teren accidentat, concursuri la probe atletice individuale, 

distribuite geografic astfel: Chişinău, Tiraspol, Bender, Bălţi, Camenca, 

Ungheni, Lipoveni (Cimişlia) ş.a. 

Cele mai importante procese-verbale şi rezultatele tehnice obţinute de 

atleţii moldoveni le puteţi găsi pe paginile anuarului „Atletism 2017-2018”. 

Totuşi, se impune a menţiona sportivii şi antrenorii ce au obţinut cele mai 

semnificative reuşite în sezonul 2017: 

- Alexandra Emilianov, aruncarea discului, antrenor Vadim Hranovschi 

– campioană europeană la juniori a.n. 1998-1999 în or. Grosseto (Italia), 
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medaliată cu bronz la Cupa Europei de aruncări la categoria tineret U23, în 

Gran Canaria (Spania); 

- Andrian Mardare, aruncarea suliţei, antrenor Valeriu Lungu – 

multiplu campion naţional, învingător la Cupa Europei de aruncări la 

categoria tineret U23, în Gran Canaria (Spania), medaliat cu bronz la 

Campionatul Europei U23 în or. Bydgoszcz (Polonia), locul 4 la Universiada 

Mondială în Taipei (Taiwan); 

- Serghei Marghiev, aruncarea ciocanului, antrenor Soslan Marghiev – 

medaliat cu bronz la Universiada Mondială în Taipei (Taiwan) şi finalist 

(locul 8) la Campionatul mondial în or. Londra (Marea Britanie). 

Pe parcursul anului s-au remarcat şi alţi atleţi la concursurile 

internaţionale la care au fost cucerite peste 30 de medalii de deferite valori. 

II. La capitolul asigurării financiare, materiale şi tehnice a sporului 

nostru, informaţia detaliată va fi adusă la cunoştinţa Dvs. în următorul 

raport. Cu toată abundenţa de competiţii desfăşurate, care – evident – au 

solicitat şi o finanţare pe măsură, au fost finanţate la timp concursurile şi 

cantonamentele planificate, procurarea inventarului şi uniformei sportive, au 

fost achitate serviciile de transport aerian sau rutier, cheltuielile de întreţinere 

a oficiului, salariile, ajutorul material, impozitele etc. 

Serviciile de transport au fost plătite în strictă conformitate cu 

contractele încheiate cu învingătorii licitaţiilor organizate în prealabil. 

Pe parcursul anului, sportivii şi antrenorii delegaţi la competiţii 

internaţionale au fost asiguraţi cu echipament de la firma JOMA, au fost 

comandate şi achiziţionate peste 100 de complecte de model nou, preconizate 

pentru întregul ciclu de 4 ani, pentru care s-au cheltuit mai bine de 150 mii 

lei. 

Ca de obicei, pentru unii atleţi de frunte a fost compensată procurarea 

preparatelor farmaceutice de recuperare, a încălţămintei sportive speciale. La 

propunerea consiliului principal al antrenorilor, 23 de sportivi ce nu 

beneficiază de burse guvernamentale sau olimpice, au primit indemnizaţii 

lunare din partea Federaţiei în mărime de 700-1000 lei. Reieşind din 

posibilităţi, au fost suportate şi alte cheltuieli legate de activitatea Federaţiei: 

rechizite de birou, diplome, capsule pentru pistolul de start, reparaţia tehnicii 

de birou etc.  

III. Baza sportivă. Cel mai important eveniment al anului 2017 pentru 

comunitatea atletică a fost încheierea reconstrucţiei pistelor şi sectoarelor 
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stadionului DINAMO, realizată de renumita companie italiană MONDO, 

care este lider în acest domeniu şi amenajează stadioane pentru desfăşurarea 

campionatelor mondiale şi a Jocurilor Olimpice. Costul renovării însumează 

cca. 800 mii dolari americani. Acest proiect a fost realizat datorită colaborării 

şi sprijinului financiar din partea structurilor internaţionale şi naţionale, 

printre care IAAF, CIO, CNOS, FAM şi MAI al Republicii Moldova. 

Totodată, Federaţia mulţumeşte administraţiei or. Tiraspol şi Şcolii 

sportive nr. 2 „V. Dolghin”, care ne-au oferit cu amabilitate posibilitatea de a 

organiza ultimii doi ani pe stadionul orăşenesc din Tiraspol campionatele 

naţionale de vară şi cantonamente de pregătire către starturile principale ale 

sezonului pentru membrii Lotului naţional. 

IV. Federaţia a acordat o atenţie deosebită pregătirii profesionale a 

antrenorilor, arbitrilor, specialiştilor. 

Majoritatea din cei prezenţi (aprox. 100 de persoane) a participat în 

decembrie anul trecut la lucrările conferinţei internaţionale ştiinţifico-

practice a antrenorilor, la care au luat parte lectori din Ucraina şi România. 

De asemenea, pe parcursul anului, la invitaţia asociaţiilor europeană şi 

balcanică, Federaţia a delegat specialişti la un şir de seminare şi cursuri ce s-

au desfăşurat în: 

- or. Minsk – Vasilii Emelianov – cursuri pentru lectori, IAAF; 

- or. Viena – Alexandra Cravţova – cursuri pentru antrenori, EA; 

- or. Stara Zagora – Dumitru Şchiopu – cursuri pentru arbitri, ABAF; 

etc. 

A fost asigurată prezenţa reprezentanţilor FAM la conferinţe şi alte 

evenimente organizate de ABAF, EA şi IAAF. 

E necesar să menţionăm că întreaga activitate a Federaţiei s-a întemeiat 

pe prevederile Statutului şi deciziile Biroului FAM, contractul de colaborare 

cu Ministerul Tineretului şi Sportului, am beneficiat de susţinerea CNOS, 

relaţii călduroase şi sprijinul asociaţiilor balcanică şi europeană şi IAAF. 

Această formă de colaborare a contribuit la îndeplinirea programelor şi 

obligaţiilor noastre pentru anul 2017 şi ne ajută să începem cu încredere 

pregătirea şi realizarea planurilor pentru anul 2018. În legătură cu acestea, 

trebuie să adresăm problemele pe care urmează să le soluţionăm împreună. 

Federaţia consideră că sarcina prioritară în perioada următoare este în 

primul rând restabilirea şi dezvoltarea rezervelor noastre umane, căutarea şi 

implicarea în lucrul cu copiii şi adolescenţii a unor noi antrenori ambiţioşi, 
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capabili să dea o mână de ajutor pedagogilor noştri experimentaţi şi 

cunoscuţi; 

- creşterea numărului de practicanţi în şcolile şi secţiile sportive, în ciuda 

situaţiei demografice dificile şi schimbării priorităţilor tinerilor; 

- implementarea în practica lucrului cu copiii a unor noi forme de 

educaţie şi captare a interesului, organizarea altor evenimente cu caracter 

cultural şi sportiv în teritoriu; 

-  extinderea relaţiilor de colaborare ale colectivelor şcolilor sportive, 

atât în Republica Moldova, cât şi cu colegii internaţionali din ţările vecine; 

- lupta dură cu dopajul, educarea şi promovarea sportului onest, 

certificarea sportivilor conform cerinţelor internaţionale, începând cu 

categoria juniorilor II şi III. E cazul să menţionăm aici că la începutul anului 

2016 Federaţia a încheiat un contract de colaborare cu Agenţia Naţională 

Antidoping şi, în consecinţă, pentru prima dată la campionatul naţional au fot 

preluate 4 probe, iar alte 6 au fost preluate în afara perioadei competiţionale. 

Toate aceste probe au dat rezultat negativ; 

- conlucrarea cu autorităţile locale în teritoriu în scopul atragerii atenţiei 

la problemele existente şi dezvoltării în comun a sportului în oraşele şi 

raioanele ţării. 

Federaţia este disponibilă să discute şi să implementeze orice iniţiative 

propuse din teritoriu şi în acelaşi timp ia asupra sa obligaţii suplimentare în 

anul 2018, printre care: afară de asigurarea măsurilor tradiţionale planificate 

şi a activităţii economico-financiare stabile, de a asigura finanţare 

suplimentară, lărgirea planului calendaristic al acţiunilor, soluţionarea 

problemelor cu caracter material-economic etc. 

În acest sens, cu scopul desfăşurării calitative a procesului de instruire şi 

a competiţiilor de nivel orăşenesc şi naţional, noi am iniţiat deja discuţii cu 

EA şi IAAF în vederea achiziţionării inventarului minim pentru stadionul 

DINAMO, suplimentar la utilajul procurat deja de Federaţie, printre care 5 

obstacole pentru probele de steeple-chase (aprox. 5000 USD), segmente 

pentru sectorul de aruncare a greutăţii şi discului, 7 scânduri pentru sărituri. 

Urmează să asigurăm stadionul cu minimum 80 de garduri, groapă de sărituri 

în înălţime, blocuri de start, panou informativ şi multe altele. 

Având în vedere faptul că numărul membrilor noştri colectivi creşte – la 

concret, membri ai Federaţiei cu drepturi de pline au devenit Echipa de 

Maraton Sri Chinmoy şi CS SPORTER –, precum şi experienţa lor de 
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organizare a evenimentelor de masă şi a curselor de alergări, FAM ia în 

considerare posibilitatea de a iniţia propunerea şi de a depune dosarul pentru 

organizarea în 2019 a Campionatului balcanic la maraton în cadrul 

Maratonului internaţional Chişinău. Fără îndoială, realizarea acestei idei va 

permite creşterea substanţială a rezultatelor tehnice la această probă de 

alergări şi va consolida autoritatea internaţională a Moldovei la nivel 

balcanic şi european. 

Totuşi, sarcina prioritară fundamentală a Federaţiei în perioada 

următoare rămâne căutarea şi pregătirea sportivilor tineri, în ciuda tuturor 

problemelor nesoluţionate la acest capitol. Chestiunea este actuală şi prin 

faptul că pentru sportivii din această categorie de vârstă (a.n. 2001-2002) 

anul 2018 este un an olimpic – vom avea Jocurile Olimpice ale Juniorilor la 

Buenos Aires (Argentina). În acest sens, trebuie să-i motivăm pe tinerii 

sportivi din această categorie în vederea pregătirii şi selecţiei într-o serie de 

concursuri internaţionale, cel mai important fiind Campionatul Europei în or. 

Györ (Ungaria) în iunie 2018, pentru a ajunge în lotul olimpic în cadrul cotei 

alocate Europei. 

În plus, sportivii noştri ceva mai mari urmează să ia parte la selecţie şi 

apoi să participe cu succes la campionatele continentale şi mondiale viitoare: 

- U20 – Campionatul mondial în Tampere (Finlanda); 

- seniorii – Campionatul ţărilor mici din Europa în Liechtenstein şi 

Campionatul Europei de vară în Berlin (Germania). 

Succesul la acestea şi alte întruniri internaţionale va fi posibil numai prin 

consolidarea eforturilor corpului de antrenori şi a posibilităţilor 

organizaţionale, financiare şi materiale ale Federaţiei. 

 

 

Stimaţi prieteni! 

 

Ne bucură faptul că strategia corectă şi conjugarea eforturilor noastre, 

ale structurilor interesate, specialiştilor, antrenorilor au adus rezultate 

pozitive în activitatea micii noastre Federaţii. 

Federaţia, sportivii şi antrenorii noştri de frunte în ultimii ani au o 

prezenţă constantă în TOP-urile ţării şi sunt înalt apreciaţi de stat, presă şi 

societate. 



6 
 

Victoriile şi succesele noastre pe arena internaţională inspiră respect şi 

recunoaştere în adresa micii noastre ţări Republica Moldova în familia celor 

213 ţări-membre ale IAAF. 

Atletismul a intrat ferm în rândurile sporturilor prioritare şi este o probă 

de bază în programul olimpic al Moldovei. Este foarte important în 

conlucrarea cu MECC şi CNOS să putem păstra şi dezvolta nivelul atins. 

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 

masă, 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 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, mulţumesc întregii noastre familii atletice pentru 

încrederea, susţinerea şi sprijinul oferit Biroului Federaţiei. Urez noi victorii 

şi realizări strălucitoare în noul an 2018, atingerea ţelurilor propuse, 

optimism, succese mari în muncă şi creaţie. 

 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 


