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STIMAŢI DELEGAŢI, INVITAŢI, COLEGI ŞI PRIETENI 

 

În strictă conformitate cu Statutul şi hotărârea Biroului Federaţiei de atletism din 

14 noiembrie a.c., astăzi ne-am adunat în această sală pentru a desfăşura Adunarea de 

dare de seamă pe anul 2013. 

Mă bucur sincer să salut membrii marii noastre familii atletice, care întruneşte 

39 de membri colectivi, aceia care prin munca lor de zi cu zi contribuie cu forţele 

proprii la realizarea unui important program social de stat: educaţia fizică a populaţiei 

şi promovarea modului sănătos de viaţă, iar prin sportul de performanţă, sportivi de 

talie internaţională şi victorii la competiţiile internaţionale contribuind la promovarea 

atletismului în ţară, în Europa şi în lume. 

Anul 2013 este primul an din ciclul olimpic 2013-16 către Jocurile Olimpice din 

Rio de Janeiro. Pe parcursul acestui an, Federaţia şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu hotărârea Adunării generale din luna decembrie 2012 şi planul de 

activitate pentru anul curent. 

Trebuie să menţionez că pe plan sportiv anul 2013 a fost eхtrem de dificil din 

cauza problemelor legate de o săracă finanţare, o proastă asigurare tehnico-materială, 

lipsa de condiţii normale şi moderne pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de 

antrenament şi campionatelor naţionale pe categorii de vârsta, organizarea 

cantonamentelor pentru membrii loturilor naţionale acasă şi peste hotare, alte 

chestiuni curente stabilite în planul de activitate al anului ce pleacă. 

În vizorul Federaţiei au fost toate problemele ce ţin de calendarul acţiunilor 

sportive interne şi internaţionale, şi ne-am concentrat activitatea şi atenţia la 

organizarea şi participarea sportivilor noştri la starturile oficiale şi în special a 

sportivilor care sunt incluşi în listele candidaţilor la Jocurile Olimpice din 2016. În 

această perioadă au fost organizate şi desfăşurate 6 campionate naţionale, care în 

măsura posibilităţilor, au fost finanţate de către MTS. Anume după încheierea 

campionatelor, în baza rezultatelor obţinute de sportivi şi normativelor de control ale 

federaţiilor internaţionale, se efectua selectarea celor mai buni sportivi în loturile 

naţionale pentru participarea la campionatele europene sau mondiale. 

În anul 2013, Federaţia a organizat şi desfăşurat 4 competiţii, care au fost 

finanţate din bugetul propriu, după cum urmează: 

* ianuarie – competiţii pentru premiile FAM; 

* martie – Speranţele Atletismului (poliatlon, 3 categorii de vârstă – 15-13-11 

ani); 

* mai – Ziua mondială a atletismului (2 categorii de vârstă – 17-16 ani şi 15 ani 

şi mai mici); 

* iunie – Speranţele Olimpice (poliatlon – copii până la 12 ani). 
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Toate aceste competiţii au avut ca scop în primul rând propagarea atletismului în 

rândul copiilor cu vârsta de 10-14 ani. 

Stimaţi colegi, ca să închei acest capitol, ce ţine de promovarea atletismului 

pentru copii, vă informez că imediat după finisarea Jocurilor Olimpice din Londra, 

Federaţia internaţională a dat startul unui nou program de dezvoltare şi implementare 

a atletismului în rândul copiilor, cu denumirea Kid’s Athletics, preconizat pentru o 

perioadă de patru ani: 2013-2016. În prezent, 5 antrenori din Moldova au primit 

certificate internaţionale după absolvirea cursurilor în Centrul regional de dezvoltare 

a atletismului al IAAF din or. Moscova. La începutul anului 2013 FAM a primit 5 

seturi de inventar specializat de la IAAF, care au fost repartizate membrilor 

Federaţiei în teritoriu: 

- Zona Nord – mun. Bălţi; 

- Transnistria – or. Tiraspol, or. Bender; 

- Zona Sud – Cimişlia, s. Lipoveni; 

- Zona Centru – mun. Chişinău, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

(Facultatea de perfecţionare a cadrelor didactice). 

Cu susţinerea Rectorului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, dl 

Veaceslav Manolachi, am inclus în programul de perfecţionare a cadrelor didactice 

Programul internaţional Kid’s Athletics, care are ca scop promovarea şi dezvoltarea 

atletismului în rândul elevilor. 

În continuarea cursurilor de perfecţionare organizate în mun. Chişinău, în luna 

aprilie a.c. a avut loc şi evenimentul din raionul Cimişlia, la care au participat 31 

profesori de educaţie fizică. FAM speră că în colaborare cu Ministerul Educaţiei prin 

acest Program va aduce un impuls în rândul tinerei generaţii – elevi ai gimnaziilor şi 

liceelor din republică – la practicarea unui mod sănătos de viaţă şi a atletismului, care 

este sportul nr. 1. Dintre aceştia, cei mai talentaţi vor fi selectaţi pentru înmatricularea 

în şcolile sportive. 

O mare atenţie Federaţia a acordat îndeplinirii calendarului de acţiuni sportive 

pe plan internaţional. Loturile naţionale au participat la următoarele competiţii: 

- 5 campionate ale ţărilor balcanice la diferite categorii de vârsta; 

- 4 campionate europene pe categorii de vârsta, plus Cupa Europei de aruncări 

lungi şi Festivalul Olimpic al Tineretului European; 

- 2 campionate mondiale (seniori, Moscova, şi juniori, Doneţk), plus 

Universiada mondială din Kazan. 

În total – 14 măsuri de nivel internaţional. Participând la aceste concursuri, 

atleţii noştri au urcat pe podiumul de premiere de 26 de ori: 

7 - 1 loc; 

12 - 2 loc; 

7 - 3 loc. 
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Ne bucură faptul că sportivii noştri au ocupat la aceste competiţii multe locuri de 

4 şi 5, ceea ce ne deschide mari perspective în viitorul apropiat. 

După cum puteţi vedea, numai enumerarea acestor starturi ia atâta timp, ca să nu 

mai vorbim câtă muncă, resurse şi forţe au fost folosite pentru organizarea şi 

participarea la ele a colaboratorilor federaţiei (în primul rând, sute de scrisori în 

diferite organizaţii, bani, bilete, vize, ş.a.m.d.). În revista editată de FAM, „Atletism 

2013-2014”, cred că aţi făcut deja cunoştinţă cu totalurile tehnice ale campionatelor 

naţionale, internaţionale, cu totalurile concursului republican „Cel mai bun antrenor 

al FAM 2013”, programul acţiunilor sportive pe anul viitor, recordurile la cele trei 

categorii de vârsta, articole ştiinţifice. Este îmbucurător faptul ca revista vede lumina 

zilei deja a douăsprezecea oară. 

 

EVOLUAREA SPORTIVILOR LA NIVEL INTERNAŢIONAL 

În baza rezultatelor obţinute de atleţi la competiţiile internaţionale, Federaţia la 

finele anului desemnează cei mai buni atleţi. 

Pe bună dreptate, ca şi în anii precedenţi, cel mai bun atlet între bărbaţi a fost 

desemnat alergătorul la 3000m/ob. Ion Luchianov, care s-a clasat pe locul 10 la 

Campionatul mondial din or. Moscova. 

Pentru prima dată în cariera ei sportivă, alergătoarea la 400m Olesea Cojuhari a 

fost desemnată atleta anului; ea a participat cu succes la toate competiţiile 

internaţionale: 

Campionatele internaţionale ale României – locul 1; 

Campionatul Europei pe echipe, liga III – locul 1; 

Campionatul balcanic (seniori) – locul 2; 

Universiada mondială – locul 8; 

Campionatul mondial – locul 26. 

La campionatul mondial, Olesei nu i-au ajuns 2 sutimi pentru a participa în 

semifinală; la toate competiţiile în care a participat a înregistrat rezultate echivalente 

cu normativul olimpic la distanţa de 400m. 

Au evoluat cu succes şi alţi sportivi, după cum urmează: 

 

* Serghei Marghiev – locul 3 la Cupa Europei de aruncări lungi, tineret; 

locul 1 la Campionatul ţărilor balcanice; 

locul 5 la Campionatul Europei, tineret; 

locul 8 la Universiada mondială (aruncarea ciocanului); 

 

* Prodius Roman – locul 1 la 5000m şi locul 2 la 3000m, Campionatul Europei 

pe echipe; 
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* Cravcenco Aleхei – locul 1 la Campionatul Europei pe echipe; 

locul 2 la Campionatul ţărilor balcanice; 

locul 18 la Universiada mondială (400m/g); 

 

* Siuris Ion – locul 1 la Campionatul Europei pe echipe; 

locul 2 la Campionatul balcanic (1500m); 

 

* Olga Zaporojan – locul 2 pe distanţa 800m si locul 3 la 1500m, la 

Campionatul Europei pe echipe; 

 

* Gheorghiţă Vitalie – locul 1 la Campionatul Europei pe echipe, 3000m/ob. 

locul 2 şi 3 la Campionatele balcanice de maraton şi semimaraton, respectiv; 

 

* Afară de lotul de bază al Moldovei, format din juniori şi seniori, rezultate 

remarcabile obţin şi veteranii atletismului, ceea ce creează ţării o imagine pozitivă 

peste hotare. Aş vrea să le menţionez în special pe Al. Marghieva şi O. Cogîlniceanu, 

care au participat la International Gold Masters în Kyoto/Japonia şi au adus acasă 

medaliile de aur la probele lor. Vă mulţumim, sunteţi bravo! 

 

* Pe parcursul anului 2013, 7 atleţi au îndeplinit normativele de Maestru al 

sportului, 3 au confirmat baremurile de Maestru internaţional al sportului. 

 

În or. Utrecht din Olanda, în perioada 14-19 iulie, s-a desfăşurat Festivalul 

Olimpic al Tineretului European pentru juniori cu a.n. 1997-98. La acest for al 

tineretului european, echipa Moldovei a constat din 5 sportivi şi anume:  

- Anastasia Calinina – triplusalt,  

- Anastasia Scripca – 400m/g, şcoala sportivă nr. 3 din or. Bender,  

- Polina Ciui – aruncarea ciocanului, şcoala sportivă a MTS,  

- Artiom Crasicov – 400m, şcoala sportivă nr. 3 din mun. Chişinău şi  

- Ştefan Mura – aruncarea discului, Anenii Noi-LIRPS. 

Selectarea acestor 5 sportivi a fost dificilă din motiv că pentru această categorie 

de vârstă au fost organizate competiţii internaţionale prima dată; la şedinţa 

antrenorilor superiori pe probe, problema numărul unu a fost desemnarea sportivilor 

care vor participa cu succes la aceste competiţii. Rezultatele participării la Festivalul 

Olimpic al Tineretului European sunt următoarele: 

- Anastasia Calinina s-a clasat pe locul 2 la triplusalt cu rezultatul 12m 80cm, 

antrenor dna Olga Stratienco. Bravo lor! Vă urăm multe succese pe viitor; 

- Ştefan Mura a ocupat locul 9 la aruncarea discului, antrenori – Jăpălău, 

Hranovschi; 
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- Polina Ciui, de asemenea, s-a clasat pe locul 9 la aruncarea ciocanului, 

antrenori Opra, Marghieva; 

- Artiom Crasicov – locul 13 la 400m şi locul 14 la 200m. Se aştepta o 

participare mai valoroasă. Antrenori fam. Cravţov; 

- Anastasia Scripca – 400m/g, a ocupat locul 17 cu rezultatul 68,23sec, antrenor 

Zabaluhina Tatiana. Participare sub nivel. 

Toate cheltuielile pentru pregătirea şi participarea la Festivalul Olimpic al 

Tineretului European au fost suportate de CNO (organizarea cantonamentului, 

procurarea uniformei sportive, ş.a. cheltuieli). 

Am făcut această introducere mai detaliata pentru că aceşti sportivi şi alţii în 

2014 sunt candidaţi la competiţiile de calificare din or. Bacu pentru a participa 

Jocurile Olimpice pentru juniori din China. 

În luna iulie în or. Doneţk s-a desfăşurat Campionatul mondial pentru juniori 

a.n.1996-97, la care Republica Moldova a fost reprezentata de un singur sportiv, 

deoarece ţara nu a avut sportivi calificaţi, conform regulamentului de desfăşurare a 

campionatului. Federaţia a luat decizia de a delega la acest campionat pe Antonovici 

Nelli, elevă a şcolii sportive din Grigoriopol, care era la acel moment aproape de 

îndeplinirea normativul IAAF. Această delegare a fost înfăptuită din contul FAM 

parţial, cu ajutorul Directorului şcolii sportive nr. 2 din Tiraspol şi a administraţiei 

raionului Grigoriopol. Nelli Antonovici a ocupat locul 20 printre cei 30 participanţi la 

triplusalt cu rezultatul 12m 20cm – cel mai bun rezultat în deplasare. 

 

Stimaţi delegaţi, stimaţi antrenori vreau să fac o mică incursiune în domeniul 

statisticii. Ştiţi foarte bine că statistica se bazează pe cifre precise pe care fiecare 

instituţie sportivă le prezintă MTS. În baza rapoartelor statistice pe anul 2012, în 

Moldova activează 26 de instituţii eхtraşcolare în care se practică la orele de 

antrenament atletismul sub îndrumarea a 170 profesori (în partea dreapta a Nistrului 

108 şi 62 în partea stânga) cu un contingent de 2728 de copii, juniori şi tineret. 

Vă rog să fiţi atenţi la următoarea informaţie. Cum v-am relatat anterior, la 

campionatul mondial din or. Doneţk au participat sportivi cu a.n. 1996-97, elevi din 

grupele avansate anii 4 şi 5 de instruire. În baza datelor statistice, în 50 de grupe 

avansate anii 4 şi 5 îşi perfecţionează măiestria circa 224 sportivi. Aceştia sunt 

viitorii membri ai loturilor naţionale pentru a participa la campionatele internaţionale. 

La şedinţele Biroului Federaţiei apar discuţii ce ţin de aprobarea listelor loturilor 

naţionale. Regulamentul de completare a loturilor naţionale aprobat de MTS nu este 

actual şi nu corespunde cerinţelor şi normativelor pentru participarea la campionatele 

internaţionale. Mulţi sportivi ani de-a rândul sunt masă statistică în lista loturilor 

naţionale şi cred ca a venit timpul, la adunarea de astăzi, să luăm hotărârea ca sfatul 
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antrenorilor să întocmească normative pentru membrii loturilor naţionale pe categorii 

de vârsta, care să fie discutate la biroul federaţiei şi apoi înaintate spre aprobare MTS. 

Probleme apar atunci când trebuie de format lotul naţional pentru a participa la 

campionatul Europei pe echipe. La ediţia precedentă, care s-a desfăşurat în Banska 

Bystrica (Slovacia), echipa Moldovei s-a clasat pe locul 3, fiind depăşită de Slovacia 

şi Letonia. Echipa letona s-a clasat pe locul 2 cu o diferenţă de 29 puncte (pentru 

primul loc la orice probă, sportivul aducea echipei 15 puncte). Lipsa la acest concurs 

a sportivei Cerches Natalia (se planifica participarea la 3000m şi 5000m şi plasarea 

pe locurile 1-3) pe motiv de traumă şi schimbul necalitativ cu altă membră a lotului 

naţional a agravat situaţia, care a adus la diferenţa mare de puncte. 

În afară de problemele la probele de fond şi semifond, există dificultăţi şi la alte 

probe, cum ar fi: sărituri în înălţime (femei) – ani au trecut de când Inna Gliznuţa a 

părăsit sectorul de sărituri, dar cu regret căutările de noi talente ale antrenorilor pe 

parcursul mai multor ani n-au dat rezultate. Se simte lipsa de lideri la aruncarea 

discului, suliţei, greutăţii la femei şi bărbaţi, sărituri în lungime – femei. Aceasta s-a 

întâmplat odată cu retragerea din sport a Oхanei Juravel, Elenei Popescu, Natalei 

Artîc, Vadim Hranovschi şi a altor sportivi, iar antrenorii mizând pe ei au dat uitării 

pregătirea calitativă a rezervelor. 

 

Stimaţi colegi, după cum v-am adus deja la cunoştinţă, Federaţia pe parcursul 

anului 2013 a organizat şi desfăşurat 6 campionate naţionale, iar selecţionatele au 

participat la 14 campionate internaţionale şi pentru o participare reuşită s-au organizat 

20 cantonamente în Chişinău, Tiraspol şi peste hotare (Portugalia, Rusia şi 

Kirghistan). În total pentru aceste măsuri sportive s-au cheltuit în jur de 880 mii lei 

din contul MTS, şi anume: 

- pentru cantonamente – 446.528 lei; 

- campionate naţionale – 337.099 lei; 

- campionate internaţionale – 104.510 lei. 

 

La prima vedere, cifrele citite sunt destul de impunătoare şi ar trebui sa fim 

mulţumiţi de atenţia din partea MTS. Dar nu trebuie să uităm că organizarea 

cantonamentelor peste hotare este foarte costisitoare, fiindcă a treia parte din sumă 

este cheltuită pentru transport, restul – pentru arenda bazelor sportive, cazare şi hrană. 

În anul 2013 au fost organizate în total 15 cantonamente pe linia MTS, dintre care 9 

pentru sportivul Ion Luchianov, în sumă de 243.312 lei. Mai precis, acesta este preţul 

pentru locul 10 la Campionatul mondial. Acum să încercăm să ne imaginăm cam cât 

ar costa un loc pe podium, sau mai multe locuri în primii zece! 

Pe parcursul anului 2013, Federaţia a deplasat loturile naţionale cu propriile 

mijloace la următoarele campionate: 
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- Campionatul Europei pe echipe (diurne, asigurare medicală, vize); 

- Campionatul Ţărilor Balcanice, seniori (transport, diurne); 

- Campionatul Europei, tineret (transport, cazare, hrană – 1 pers.); 

- Campionatul Europei, juniori a.n.1994-95 (toate cheltuielile – 4 pers.); 

- Campionatul Ţărilor Balcanice, juniori a.n.1996-97, 3 pers.; 

- Campionatul Ţărilor Balcanice, maraton şi semi-maraton, 2 pers.; 

În afară de aceste acţiuni, pe parcursul acestui an Federaţia a întreprins şi alte 

măsuri pentru susţinerea sportivilor lideri din lotul naţional, şi anume: 

* procurarea vitaminelor, medicamentelor, inventarului şi echipamentului pentru 

lotul naţional în legătură cu participarea la Campionatul Europei pe echipe; 

* procurarea echipamentului special pentru Marghiev Serghei, Marghieva Zalina 

şi Olesea Cojuhari; 

* totodată, Federaţia oferă ajutor şcolilor şi cluburilor sportive din teritoriu la 

organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şi turneurilor pentru copii şi juniori, cu 

participarea sportivilor din ţările vecine: România, Ucraina, Belarus, Rusia, Bulgaria, 

Polonia, Israel şi altele. Concret, este vorba despre concursurile din: 

- Camenca – aruncări; 

- Criuleni – cros; 

- Toamna de Aur, organizator Valeriu Lungu – suliţă; 

- ŞS3 Chişinău – concursul tradiţional de Crăciun; 

- ŞSMTS Chişinău – concursul internaţional pentru juniori; 

- Clubul Expres din Chişinău – Starturi de primăvară, Memorialul L. Cucer; 

- Tiraspol – Memorialul V. Dolghin; 

- Bender – concurs republican; 

- Bălţi – concurs republican; 

- Ungheni – cursa de alergări pe şosea. 

Ar fi bine să ne punem ca scop majorarea numărului concursurilor în teritoriu, la 

nivel de raion, oraş, şcoală, club, în primul rând pentru copii. De exemplu, ar putea fi 

organizate calitativ etapele 1 şi 2 ale competiţiilor Speranţele Olimpice, etc. 

 

Federaţia are şi alte direcţii de activitate: 

- sportul de performanţă înaltă; 

- pregătirea şi participarea loturilor naţionale la campionatele mondiale, 

europene, balcanice şi altele, despre care v-am informat anterior; 

- sportul de masă: crosuri, alergări dedicate Zilei Europei etc. 

- lucrul cu copiii şi adolescenţii; 

- sportul pentru juniori şi tineret; 

- asigurarea materială şi tehnica a sportivilor; 
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- Federaţia continuă să susţină moral şi material pe veteranii sportului, de 

asemenea, acordă ajutor material persoanelor şi instituţiilor cu ocazia jubileelor; 

- perfecţionarea cadrelor didactice. Colaboratorii Federaţiei participă la cursuri 

de calificare: 

+ A. Gorbunov şi Gh. Leşcu au participat la seminare organizate de Centrul 

regional de dezvoltare al IAAF în or. Moscova; 

+ A. Popuşoi – seminar la tema sportului de performanţă în or Frankfurt; 

+ membrii Federaţiei participă şi la alte întruniri, la nivel ABAF, EAA şi IAAF, 

unde se discută şi se iau hotărâri privind problemele stringente ale atletismului în ţara 

noastră. 

 

Cu toate acestea, Federaţia se confrunta cu un sir de probleme serioase: 

* Întinerirea lotului naţional şi educarea tinerelor talente decurg lent, fapt 

constatat la consiliile şi adunările antrenorilor. Avem o mare restanţă la acest capitol, 

aceasta ne-a demonstrat-o Campionatul Europei pe echipe şi am vrea ca antrenorii şi 

administraţiile şcolilor şi cluburilor sportive să acorde atenţie prioritară acestei 

chestiuni – selectarea şi educarea tinerelor talente. Aceasta trebuie să fie sarcina 

principală a colectivelor. 

* Pentru prima dată Federaţia se confruntă cu un caz de migrare în altă ţară, 

din motive materiale, a celui mai titrat sportiv din lotul naţional – Ion Luchianov. 

Acesta nu este cel mai bun eхemplu pentru tinerii atleţi, dar vine timpul când 

fiecare persoană îşi alege destinul. Cred că acesta nu este primul şi nici ultimul 

sportiv care părăseşte ţara. Lipsa condiţiilor de antrenament, a uniformei şi 

inventarului sportiv, finanţarea redusă – în aşa situaţie se află majoritatea sportivilor 

noştri de frunte. Federaţia este în dialog permanent cu MTS, însă promisiunile pe care 

le primim diferă mult de ajutorul şi susţinerea reală, chiar dacă sportivii demonstrează 

prin fapte că au dreptul la condiţii mai bune de trai şi antrenament. 

Ştiţi bine cu toţii că Federaţia este o asociaţie obştească şi nu are la moment 

posibilitatea de a lua asupra sa întreaga responsabilitate pentru dezvoltare, ci doar 

este chemată să ajute statul în acest domeniu, şi cred că Federaţia de Atletism se 

descurca binişor cu această misiune. Dacă în timpul apropiat nu vom găsi înţelegere, 

va trebui să căutăm alte mijloace şi metode de convingere a celor cărora statul le-a 

încredinţat această misiune. Cazul lui Ion Luchianov s-ar putea să fie doar prima 

rândunică. 

* O altă problemă – cadrele de antrenori. Deşi de mulţi ani activează 

Universitatea de educaţie fizică şi sport, care pregăteşte şi specialişti în domeniul 

atletismului, procesul de reînnoire şi schimb a cadrelor de antrenori cu vârstă 

înaintată decurge foarte lent. 
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Spre eхemplu, în concursul republican anual „Cel mai bun antrenor” participă şi 

acumulează puncte peste 100 de antrenori, însă diferenţa de rezultate, chiar şi la 

primii 10 antrenori, este foarte mare (vedeţi tabelul). Dar conform datelor statistice 

ale anului 2012 activează 170 de antrenori. Apare întrebarea: cu ce se ocupă ceilalţi 

60 de profesori? 

Alte date statistice: din 170 de antrenori numai 70 au studii superioare de 

specialitate, 20 – studii medii speciale. Reiese că 50 la sută din antrenori n-au nimic 

comun nu numai cu atletismul, dar şi cu educaţia fizică şi sportul în general. Apare 

întrebarea unde pleacă tinerele cadre cu diplome de la Universitatea de sport? 

Răspunsul este – unde vrei, numai nu la şcolile sportive. 

 

* Stimaţi delegaţi. O altă problemă, căreia i-a crescut o barbă de zeci de metri, 

este baza sportivă, mai precis – construcţia noului stadion. În afară de promisiuni 

şi declaraţii la orice nivel al puterii de stat n-am auzit nimic: cred că ne-am săturat cu 

toţii. Ultimele promisiuni ce ţin de construirea noului stadion au fost a noului 

preşedinte al ţării dl Timofti şi a fostului prim-ministru dl Filat în timpul Jocurilor 

Olimpice din Anglia. Jocurile Olimpice s-au terminat de un an şi jumătate, dar 

buruianul creşte mai departe pe ruinele fostului stadion. Atleţii se chinuiesc pe 

stadionul Dinamo, cel mai bătrân stadion din Europa din punct de vedere al dotării cu 

piste şi inventar. La noi în Moldova, în ultimele decenii, a intrat în modă ca toate 

problemele statului să fie repartizate spre rezolvare organizaţiilor obşteşti. Declar 

acestea din considerentul că pe parcursul acestui an Federaţia de atletism în comun cu 

Comitetul Naţional Olimpic (şi personal dl preşedinte N. Juravschi) a întreprins multe 

demersuri, convorbiri, întruniri cu colegii din organizaţiile europene şi mondiale 

privind reconstrucţia stadionului Dinamo şi am primit răspuns pozitiv. Pentru 

reconstrucţia pistelor au fost planificate 320 mii dolari, cu condiţia că statul va 

acoperi celelalte cheltuieli. Deci, suntem cu toţii în aşteptare, care va fi decizia 

statului. 

 

* Stimaţi antrenori şi toţi cei prezenţi aici, vreau să vă atrag atenţia asupra 

faptului că în ultimii ani Organizaţia internaţională antidoping a declarat o luptă 

crâncenă şi deschisă persoanelor ce folosesc mijloace şi metode interzise pentru 

pregătirea sportivilor de clasă internaţională. Goana multor sportivi şi antrenori 

pentru rezultate de performanţă la campionatele internaţionale a întrecut orice 

măsură. În lista ţărilor ai căror sportivi au fost depistaţi pozitiv cu regret este şi 

Republica Moldova, care figurează al doilea an la rând. Până în prezent, în republică 

nu se întreprind măsuri contra dopajului. Unicul pas a fost adoptarea legii contra 

dopajului, dar se ştie că pe lângă lege trebuie să fie şi alte acte normative, numai 

atunci legea poate fi aplicată. Federaţia de atletism a declarat şi declară că va duce o 
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luptă dură contra dopajului şi susţine întru totul hotărârea Organizaţiei internaţionale 

antidoping, ca începând cu anul 2014 sportivii care vor fi depistaţi pozitiv pentru 

folosirea preparatelor interzise să fie pedepsiţi pe un termen de 4 ani la prima 

sancţionare. În regulamentul Organizaţiei internaţionale antidoping este scris negru 

pe alb că sportivul răspunde pentru substanţele interzise depistate, indiferent de 

modul cum acestea au nimerit în organismul său. În ziua de azi, când ştiinţa sportului 

în multe ţări se dezvoltă cu paşi uriaşi, noi din păcate rămânem pe poziţii eхtrem de 

modeste la acest capitol, iar antrenorul nostru are rol nu doar de specialist-

profesionist, dar trebuie să fie în acelaşi timp şi manager, psiholog, masor, medic etc.  

 

Stimaţi colegi, anul 2013, după cum am mai spus, este primul an din ciclul 

olimpic 2013-2016 şi aproape toţi aţi fost prezenţi la şedinţa din 20 decembrie 2012, 

când a fost aprobată lista sportivilor-candidaţi pentru pregătirea şi participarea la 

Jocurile Olimpice 2016 în or. Rio de Janeiro. În această listă au fost înscrişi 32 

sportivi, 20 bărbaţi şi 12 femei. 

Astăzi, 19 decembrie 2013, a venit timpul să numărăm ce am agonisit pe plan 

sportiv pe parcursul anului. Din acei 32 de candidaţi, 2 sportivi au părăsit sportul în 

general (Juravel şi Popescu). Rezultate promiţătoare au înregistrat Luchianov Ion, 

Marghiev Serghei, Marghieva Zalina, Cojuhari Olesea, Cerches Natalia, Cravcenco 

Aleхei. Ceilalţi sportivi, chiar dacă rezultatele lor tehnice au crescut, sunt departe de 

performanţele programate pentru anul 2013, am în vedere acei sportivi tineri, care 

pentru prima dată au fost incluşi în această listă: Mardare Andrian, Babian 

Aleхandru, Ceban Nicolai, Luşmanschi Bogdan, Tacu Mihaela, Lungu Valeria, 

Plotnic Аna, Smovjenco Olesea, Berghii Anna. Toţi aceşti sportivi, pe parcursul 

anului, au participat la diferite competiţii internaţionale cum ar fi: Campionatele 

Ţărilor Balcanice, Europene pe categorii de vârsta. Rezultatele acestor sportivi nu le 

voi comenta, cu ele puteţi să faceţi cunoştinţă în revista „Atletism 2013-14”. Fără 

îndoială, aceşti sportivi sunt tineri, talentaţi şi au perspectivă, dacă statul le va oferi 

condiţii normale de pregătire pentru îndeplinirea normativelor olimpice, nu în ajunul 

Jocurilor Olimpice, dar cu 2-3 ani mai înainte. 

După cum vedeţi, avem atâtea probleme de rezolvat şi toate sunt atât de 

importante, că numai prin eforturi comune le vom putea soluţiona. 

Acum, să încheiem cu cele triste şi să aduc la cunoştinţa adunării şi despre 

faptele concrete şi bune pe care le-a realizat Federaţia în acest an. 

Menţionez că majoritatea planurilor şi programelor de activitatea ale Federaţiei 

au fost îndeplinite în conformitate cu deciziile biroului, care a lucrat în strânsă 

colaborare cu consiliul antrenorilor, cu comisiile pentru veterani, statistică, recorduri 

şi ştiinţă, pentru mass-media, colegiul de arbitri ş.a. 
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Stimaţi prieteni, ne bucură faptul că strategia corectă şi unirea eforturilor tuturor 

structurilor cointeresate pentru cucerirea de noi înălţimi în domeniul atletismului, 

rezultatele înalte obţinute la competiţiile internaţionale duc la promovarea şi întărirea 

imaginii ţării noastre la nivel internaţional. Rezultatele obţinute sunt înalt apreciate de 

specialişti, presă, societate, iar noi ne menţinem stabil în topul sporturilor prioritare şi 

suntem principala proba olimpică. 

Este foarte important ca în anul ce vine Federaţia să păstreze şi să dezvolte 

nivelul la care s-a ajuns, având în vedere că calendarul de acţiuni sportive este foarte 

interesant şi important din punct de vedere competiţional: campionate mondiale, 

europene, balcanice pe categorii de vârsta şi, de sigur, ediţia a doua a Jocurilor 

Olimpice ale juniorilor din China. 

Federaţia are şi va avea în atenţia sa sarcina de a majora finanţarea sportului 

nostru, în primul rând din partea statului. Sportul de performanţă înseamnă mulţi 

bani. Fără schimbări cardinale şi susţinerea materială a sportivilor, fără burse, 

echipament modern, asistenţă şi recuperare medicală, organizarea cantonamentelor de 

instruire în condiţii moderne, noi nu vom fi în stare să obţinem rezultate mai mari. 

Una din sarcinile prioritare ale Federaţiei pentru viitor, în ciuda lipsurilor de ordin 

financiar, este lărgirea planului calendaristic şi participarea la toate concursurile 

internaţionale cum sunt campionatele mondiale, europene, balcanice pe categorii de 

vârstă. Participând la Campionatul Europei pe echipe, la campionatele ţărilor 

balcanice, la care participă peste 15 ţări europene, se poate obţine eхperienţă şi 

pregătire pentru a participa la competiţii de rang mai înalt. 

O schimbare îmbucurătoare Federaţia a realizat cu ajutorul partenerilor de peste 

hotare, reuşind să procure un oficiu nou, modern, echipat cu mobilier, care oferă 

condiţii normale de activitate angajaţilor. Evident, acesta este un plus la imaginea 

Federaţiei (creditul de 20.000 euro contractat este deja stins în proporţie de 40%). 

 

În acest raport despre munca efectuată de Federaţie pe parcursul anului 2013 au 

fost subliniate doar momentele şi direcţiile principale din activitatea noastră de zi cu 

zi. Sunt convins că persoanele care vor lua cuvântul în dezbateri pe marginea 

raportului vor înainta propuneri care ne vor ajuta să îmbunătăţim lucrul nostru şi să 

atingem noi performanţe în domeniul sportului. 

Voi accentua încă o dată că soluţionarea problemelor legate de dezvoltarea 

sportului de masă, a sportului de performanţă şi pregătirea rezervelor sportive ţine, în 

primul rând, de competenţa statului. Dar ele nu se vor soluţiona fără susţinerea 

autorităţilor locale din teritoriu şi, înainte de toate, fără cooperarea şi unirea 

eforturilor societăţii din care facem parte, precum şi susţinerea instituţiilor 

internaţionale de profil, CNO şi sponsorilor. Numai împreună vom putea schimba 

ceva spre bine. 
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În acest conteхt, vreau să mulţumesc de la această tribună, din numele Biroului 

Federaţiei, tuturor sportivilor, antrenorilor, conducătorilor şcolilor sportive şi 

cluburilor, organizatorilor, medicilor, specialiştilor, veteranilor, suporterilor şi tuturor 

celor devotaţi reginei sportului pentru munca lor fructuoasă. 

Pentru susţinere constantă, Biroul Federaţiei aduce mulţumiri speciale 

partenerilor şi sponsorilor: 

- Victor Lunga – „Aurelia BRNO” SRL – ajutor în numerar şi natură: designul 

oficiului – 400 euro, drumul în Bucureşti la Campionatele internaţionale ale 

României – 9000 lei, Memorialul Boris Nesteruc – premii ş.a., premii pentru cei mai 

buni ai anului; 

- Alexandr Gusev – „Moldova-Gaz” SA; 

- Max Wegner – ÎCS „Max House” SRL; 

- Vladimir Laturinschi – Grupul de companii „Тёплый дом”. 

- Victor Plugaru – a ajutat la deplasarea echipei noastre în Bulgaria la 

Campionatul balcanic pentru seniori; 

- ASICS – 40 de genţi; 

- CNO: vitamine pentru 15 sportivi la începutul anului, formă sportivă Joma 

pentru Festivalul Olimpic în or. Utrecht – 6300 lei; 

- Federaţia Română de Atletism + FAM: cantonament de pregătire către 

Campionatul mondial pentru R. Prodius la Vatra Dornei. 

 

De asemenea, îmi eхprim recunoştinţa întregii familii atletice pentru încredere, 

susţinere şi ajutor. Fie ca în anul 2014 să avem noi victorii frumoase şi reuşite în 

realizarea scopurilor, optimism şi satisfacţie. 

Cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou doresc la toţi multă sănătate, 

succese şi prosperitate. 

 

 

Constantin Negură 

Secretar General 


