Stimaţi delegaţi,
sportivi şi antrenori, veterani,
invitaţi şi cei prezenţi în sală!
În strictă conformitate cu Statutul şi în temeiul deciziei Biroului FAM din
22.11.2018, ne-am adunat astăzi în această sală pentru a discuta totalurile anului ce se
încheie şi pentru a lua hotărâri privind activitatea Federaţiei noastre în anul 2019, an
care dă start calificărilor şi pregătirii celor mai buni sportivi ai noştri către cel mai
important eveniment al cvadrienalei – Jocurile Olimpice de la Tokyo (Japonia).
Fără îndoială, principalul eveniment al anului 2018 pentru întreaga comunitate
atletică a fost încheierea primei etape de reconstrucţie a stadionului DINAMO din
Chişinău, acoperirea sectoarelor şi pistelor cu material modern de la Mondo, precum
şi dotarea lui parţială cu inventar nou de la Polanik. Aceasta ne-a permis – după doi
ani de aşteptări – să readucem în Capitală nu doar campionatele naţionale, dar şi
pentru prima dată după câteva decenii să organizăm şi să desfăşurăm la nivel înalt
primele starturi internaţionale pentru juniori până la 18 ani, Moldovan Youth
Challenge 2018, la care au luat parte sportivi din şapte ţări europene: Grecia,
Bulgaria, România, Ucraina, Georgia, Armenia şi Republica Moldova. De asemenea,
un cadou minunat au fost pentru noi începerea şi finisarea operativă a lucrărilor de
acoperire cu înveliş sintetic nou a pistelor de alergări şi sectoarelor de pe un alt
stadion dinamovist, cel din or. Bender.
Pe această cale, aş vrea să mulţumesc încă o dată tuturor părţilor implicate în
realizarea acestor proiecte şi în primul rând conducerii Comitetului Naţional Olimpic
şi Sportiv, Ministerului Afacerilor Interne, CSC DINAMO şi Administraţiei or.
Bender.
Aceste schimbări pozitive în baza materială, fără îndoială, trebuie să constituie
un pas înainte în organizarea calitativă a procesului de instruire, în primul rând la
probele de alergări şi sărituri, şi ca rezultat să producă performanţe şi noi nume în
aceste discipline.
Afară de cele menţionate mai sus, pe parcursul anului Federaţia a putut să
procure, din contul mijloacelor financiare găsite suplimentar, tehnica şi inventarul
atât de necesar în antrenamente şi desfăşurarea competiţiilor, atât pe stadion, cât şi în
sala de atletism. La modul concret:
- 400 m.p. de plasă de protecţie pentru sectorul de aruncări din manej, în valoare
totală de peste 3000 dolari SUA;
- tehnică mobilă pentru start, precum şi cablu electric în vederea exploatării ei;
- a fost procurat un complect de suliţe de 500-600-700g pentru juniori de la
firma Polanik, precum şi alte obiecte de aruncat pentru folosinţa individuală a
sportivilor de frunte;
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- corpul de arbitri ce deserveşte competiţiile naţionale este dotat începând de
anul acesta cu veste noi cu emblema Federaţiei;
- special pentru desfăşurarea competiţiilor pe stadionul DINAMO, cu sprijinul
financiar al Asociaţiei Europene, au fost cumpărate şi livrate în Chişinău o instalaţie
pentru sărituri în înălţime, 80 de garduri, 8 blocuri de start şi 4 panouri de informare
mecanice;
- la rândul său, Federaţia a achitat construirea şi a instalat căsuţa metalică
mobilă destinată protecţiei instalaţiei pentru sărituri în înălţime, în valoare totală de
35 000 lei;
- 5 obstacole pentru alergări în sumă de 5000 dolari SUA;
- praguri pentru săriturile în lungime şi triplusalt: 7 buc.
Cu certitudine, toate aceste schimbări vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor
de antrenament pentru sportivi şi de desfăşurare a competiţiilor de diferite ranguri, la
ridicarea nivelului de cultură, divertisment şi atractivitate a sportului nostru.
Totodată, Biroul Federaţiei şi Consiliul principal al antrenorilor şi-au concentrat
atenţia în special la formarea şi îndeplinirea planului calendaristic anual, desfăşurarea
cantonamentelor de instruire, atât în ţară, cât şi peste hotare, pentru cei mai buni
sportivi ai noştri, la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor republicane şi
campionatelor naţionale, precum şi la crearea condiţiilor pentru evoluţia cu succes a
atleţilor moldoveni la principalele competiţii internaţionale ale sezonului. În acest
sens, pe parcursul anului noi am organizat:
- 7 campionate naţionale, atât în sală, cât şi în aer liber, pentru sportivi de
diferite categorii de vârstă: seniori, juniori şi veterani;
- cca. 20 de cantonamente de instruire au fost organizate în această perioadă, nu
doar în Moldova, dar şi în ţările vecine: Ucraina, Bulgaria, România, Turcia,
Portugalia ş.a.
- sportivii noştri au luat parte la 8 campionate balcanice, inclusiv, pentru prima
dată, la Campionatul balcanic de cros în or. Botoşani din România;
- succesul a însoţit selecţionata naţională la Campionatul ţărilor mici din
Europa, la care cei 13 sportivi ai noştri au reuşit să câştige medalii, iar în clasamentul
pe echipe Moldova a ocupat poziţia a doua după lotul din Cipru, lăsând în urmă
echipe din ţări cu tradiţii şi susţinere financiară şi materială mult mai puternice;
- şi aruncătorii au început încrezători sezonul la Cupa de aruncări de la Leiria
(Portugalia), unde Dimitriana Surdu (aruncarea greutăţii) a câştigat în luptă medalia
de bronz cu performanţa personală de sezon 18,45m;
- ne bucură progresul tinerei Nina Capaţina, care a cucerit medalia de argint la
Campionatul european pentru juniori U18 şi a câştigat dreptul de a concura la Buenos
Aires (Argentina) la ediţia a treia a Jocurilor Olimpice ale Juniorilor, unde numai
2

câţiva centimetri au despărţit-o de medalia de bronz. Performanţa Ninei Capaţina este
cea mai reuşită participare a atleţilor moldoveni la aceste competiţii de serie;
- pentru prima dată în istorie, patru sportivi moldoveni au ajuns în finalele
principale ale Campionatului european pentru seniori de la Berlin (Germania):
* Zalina Petrivskaya, aruncarea ciocanului – locul 6;
* Andrian Mardare, aruncarea suliţei – locul 7;
* Serghei Marghiev, aruncarea ciocanului – locul 8;
* şi Alexandra Emilianov, aruncarea discului – locul 8;
- reprezentanţii noştri au evoluat onorabil la campionatele mondiale: Alexandra
Emilianov a câştigat medalia de aur la campionatul U20 de la Tampere (Finlanda), la
aruncarea discului;
- Lilia Fisikovici a stabilit un nou record naţional la semimaraton – 1:12.11 la
mondialele de la Valencia (Spania), apoi l-a îmbunătăţit de două ori până la 1:10.45.
În plus, Lilia Fisikovici a stabilit un nou record la maraton de 2:28.26, înlocuind
un record vechi de 27 de ani; acest rezultat a ridicat-o în top 10 cele mai bune
alergătoare din Europa.
* Andrian Mardare a înnoit de două ori recordul naţional la aruncarea suliţei,
aducându-l la marca de 84,43m, care depăşeşte cu mult baremul olimpic;
* Alexandra Emilianov a stabilit un alt record la aruncarea greutăţii, categoria
juniori – 16,64m;
* tânărul Vladimir Vasilcovschii, aruncând de 2 ori ciocanul de 5 kg la 65,70m,
apoi la 72,35m, a adus noi modificări în tabelul recordurilor la categoria juniori U18.
În baza totalurilor sezonului sportiv, Statul a apreciat înalt munca noastră: prin
decretul Preşedintelui RM 13 sportivi au fost decoraţi cu medalia „Meritul Civic”, iar
antrenorii Vadim Hranovschi şi Valeriu Lungu, pentru activitatea fructuoasă din
ultimii ani, au primit ordinul „Gloria Muncii”. La fel, Ninei Capaţina i s-a conferit
„Diploma de Onoare” a Preşedintelui Republicii Moldova.
Succesele menţionate ale sportivilor moldoveni nu sunt întâmplătoare, ci
reprezintă rezultatul colaborării lor strânse cu antrenorii şi susţinerii Federaţiei,
CNOS şi Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Pentru obţinerea acestor
performanţe, Federaţia a căutat posibilităţi de asigurare a sportivilor cu burse şi
cantonamente de pregătire, obiecte de aruncat personale şi inventar, încălţăminte
specială, medicamente şi vitamine.
Analiza performanţelor sportive realizate de atleţii noştri anul acesta ne bucură
şi ne inspiră. Ele reprezintă un semnal important, având în vedere necesitatea
soluţionării principalei sarcini strategice – îndeplinirea normativelor IAAF pentru
includerea în selecţionata olimpică naţională.
După cum ştiţi, porţile spre Tokyo 2020 sunt deschise chiar de la 1 ianuarie
2019, pentru maratonişti, iar începând cu 1 iunie şi pentru alte probe atletice. E
3

îmbucurător faptul că la cota olimpică realmente pot pretinde 6-8 atleţi, iar sarcina
noastră constă în primul rând în conjugarea eforturilor tuturor părţilor interesate, nu
doar în scopul obţinerii cotei, dar şi pentru evoluarea onorabilă la acest forum
olimpic.
În baza rezultatelor activităţii sportive, tradiţional, astăzi îi vom onora pe cei mai
buni sportivi şi antrenori ai noştri, care au obţinut performanţe înalte. Informaţii
detaliate despre activitatea Federaţiei şi sarcinile pentru perioada ce urmează puteţi
găsi în paginile anuarului nostru „Atletism” 2018-2019.
Stimaţi prieteni!
Ne bucură faptul că strategia corectă şi unirea eforturilor tuturor structurilor
cointeresate, sportivilor, antrenorilor, conducătorilor, au produs rezultate pozitive în
activitatea Federaţiei noastre. Datorită acestui fapt, atât Federaţia de Atletism din
Republica Moldova, cât şi sportivii şi antrenorii sunt incluşi în topul celor mai buni şi
sunt apreciaţi pozitiv de către CNOS şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării,
precum şi de organismele internaţionale: ABAF, EA şi IAAF. Despre acestea
vorbesc aprecierile date de funcţionarii internaţionali în timpul vizitelor efectuate în
ţara noastră şi familiarizarea cu starea reală a lucrurilor în gospodăria noastră.
Astfel, în luna mai a.c., delegaţia Asociaţiei Europene de Atletism, formată din
preşedintele Svein Arne Hansen (Norvegia), membrii Consiliului EA Karel Pilny
(Cehia) şi Panagiotis Dimakos (Grecia), a rămas mulţumită de nivelul de organizare a
muncii şi desfăşurarea concursului internaţional pentru juniori Moldovan Youth
Challenge 2018. Apoi, în luna noiembrie, de la sediul din Monaco, într-o vizită de
audit de trei zile a venit în Moldova Senior Managerul IAAF Jee Isram, care a fost
sincer uimit de proiectele realizate de o federaţie atât de mică. Iar acest funcţionar
internaţional, care a călătorit în inspecţii în multe ţări de pe mapamond, are suficient
material de comparaţie.
Multe s-au făcut, dar ordinea de zi cuprinde încă multe sarcini de realizarea
cărora va depinde într-o mare măsură viitorul atletismului din ţara noastră:
- pe primul loc stă problema căutării şi educării antrenorilor tineri şi ambiţioşi:
antrenori cu literă mare, capabili chiar şi în condiţiile noastre să obţină recunoaştere
internaţională. De pildă, la analiza tabelului concursului antrenorilor, descoperim
foarte puţini antrenori tineri în primele rânduri şi ţine de obligaţia în primul rând a
conducerii şcolilor sportive, cluburilor şi structurilor de stat de a acorda atenţie
prioritară acestei chestiuni. Federaţia, la rândul ei, este gata să-i sprijine în drumul lor
spre măiestrie.
De exemplu, cunoaşteţi cu toţii că în UAT Găgăuzia la ziua de azi atletismul
există numai la nivel embrionar. Sperăm că după vizita întreprinsă de conducerea
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FAM la Comrat şi discuţiile cu conducătorii din această regiune, care au avut loc în
noiembrie a.c., vor apărea şi acolo noi talente.
Totodată, rămâne actuală şi chestiunea pregătirii teoretice şi practice, după
ultimele tendinţe, a specialiştilor şi antrenorilor, atât la nivel de autoeducaţie, cât şi
prin participarea la diverse cursuri şi seminare organizate fie în Moldova, fie în alte
ţări. În acest sens noi folosim orice ocazie ce ni se iveşte. Aduc la cunoştinţa adunării
că în anul 2018 la diferite asemenea evenimente au luat parte reprezentanții noştri:
- Dumitru Şchiopu – atletismul pentru copii (Bulgaria);
- Ion Frunză – seminar pe teme de comunicare (Germania);
- Marina Nikişenko – atletismul pentru femei (Belgia); etc.
Totuşi, noi nu reuşim să valorificăm toate oportunităţile, deoarece participarea la
aceste măsuri presupune cunoaşterea limbii engleze, ceea ce la moment este
problematic pentru majoritatea dintre noi.
Evident că prioritatea muncii noastre constă în colaborarea strânsă cu sportivii şi
antrenorii, susţinerea lor, organizarea pregătirii sportivilor pentru realizarea
planurilor individuale aprobate, precum şi descoperirea tinerelor talentelor noi, în
sport. În acest sens, în anul care vine, pe lângă îndeplinirea calendarului naţional şi
internaţional, Federaţia trebuie să supravegheze numeroasele competiţii desfăşurate
de membrii noştri colectivi în teritoriu, în oraşele şi raioanele țării noastre. Suntem
bucuroşi că calendarul s-a lărgit semnificativ: pentru anul 2019 sunt planificate cca.
30 de competiţii de acest nivel, ceea ce va permite atleţilor începători să-şi manifeste
talentul şi să se facă cunoscuţi, iar tinerilor promiţători să-şi ocupe locurile în lotul
naţional.
Unul dintre momentele importante pentru sportivi în 2018 a fost implementarea
programului internaţional de luptă împotriva dopajului I Run Clean, care cere ca
sportivii înscrişi în loturile naţionale pentru participare la campionatele europene şi
mondiale să facă un test, primind astfel un certificat ce le oferă dreptul la activităţi
sportive.
Una dintre sarcinile prioritare în 2019 este materializarea posibilităţilor existente
şi asigurarea reprezentării onorabile a ţării noastre pe arena internaţională. Aceasta
înseamnă în primul rând participarea cu succes la Campionatul european în sală de la
Glasgow pentru seniori, şi de asemenea la două campionate europene pentru juniori
U20 şi tineret U23 în Suedia. Starturile principale pentru seniori sunt Universiada
Mondială şi Campionatul mondial de la Doha (Qatar), în septembrie-octombrie 2019,
care vor fi primele concursuri de testare din ajunul Olimpiadei.
Federaţia va continua să îmbunătăţească baza materială existentă, necesară
pentru desfăşurarea competiţiilor la nivel organizatoric înalt. Pentru anul viitor este
planificată achiziţionarea şi instalarea unui nou sector de aruncare a greutăţii la
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Manej, precum şi construirea unui pavilion ce va permite desfăşurarea confortabilă a
muncii secretariatului şi fotofinişului la stadionul DINAMO din Chişinău.
Rămân în continuare actuale pentru Federaţie chestiunile ce ţin de asigurarea
materială, procurarea uniformelor sportive, inventarului, vitaminelor şi altor lucruri
necesare în organizarea pregătirii calitative a sportivilor şi evoluarea reuşită în
competiţii.
Se înţelege că realizarea programelor menţionate şi a altor proiecte este posibilă
numai cu condiţia ca activitatea economico-financiară a Federaţiei să rămână stabilă.
Federaţia continuă politica de susţinere a sportivilor veterani, care în mod
tradiţional participă onorabil la diverse competiţii incluse în calendar pentru categoria
masters. Aş vrea să vă mulţumesc – doamnelor şi domnilor veterani – pentru
victoriile obţinute şi pentru exemplul de longevitate în sport pe care îl oferiţi tinerilor
(Cotolupenco M., Marghieva A., Cogîlniceanu O., Zelenţov Gh., Buza N.).
Federaţia îşi va orienta şi mai departe activitatea în sensul păstrării şi dezvoltării
relaţiilor contractuale cu toate structurile de stat şi internaţionale, cu sponsorii.
În acest scurt raport despre activitatea Federaţiei în anul 2018 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
culmi sportive.
Se ştie că soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea sportului de masă,
pregătirea rezervelor sportive, a sportului de înaltă performanţă şi a sportivilor de
clasă extra este în primul rând sarcina Statului.
Dar suntem siguri că sarcina nu va fi realizată fără susţinerea Dvs. şi ajutorul
administraţiilor locale şi, întâi de toate, fără cooperare şi unirea eforturilor cu
societatea din care cu toţii facem 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 2019, atingerea ţelurilor propuse, optimism, succese mari în
muncă şi creaţie.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
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