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Stimați delegați, invitați, colegi și prieteni! 

 

În strictă conformitate cu legislația, Statutul Federației și în baza deciziei 

Biroului Federal din 19 noiembrie 2020, ne-am adunat în această sală la Adunarea 

Generală pentru a asculta darea de seamă privind activitatea Federației în anul 

curent și în ultimul ciclu de 4 ani, precum și pentru a stabili sarcinile de bază de 

dezvoltare și alegerea noii componențe a organelor colegiale ale Federației de 

Atletism din Republica Moldova pentru perioada anilor 2021-2024. 

Trebuie de menționat că astăzi ne aflăm într-o situație care nu a mai existat 

până în prezent. Pandemia care s-a declanșat la nivel mondial a influențat negativ 

situația social-economică în întreaga lume. Au avut de suferit toate domeniile de 

activitate, inclusiv și domeniul nostru – sportul în masă și sportul de performanță. 

Anularea sau transferarea termenelor principalelor evenimente sportive a 

anului care se încheie – a Campionatelor mondiale și europene pentru sportivii din 

toate categoriile de vârstă și a Jocurilor Olimpice de la Tokyo (Japonia) – a 

determinat toate Federațiile naționale să elaboreze un plan propriu de acțiuni și 

luptă cu acest fenomen, cu scopul de a păstra potențialul existent și perspectivele 

dezvoltării lui în condițiile îmbunătățirii situației. 

În situația creată, Federația a reușit să realizeze programul de activitate pentru 

perioada ianuarie – mijlocul lunii martie în volum deplin. 

 Au fost organizate Competițiile sub egida FAM pentru seniori și 

competițiile „Speranțele Atletismului” pentru copiii cu anul nașterii 2005 

și mai mici; 

 Au fost organizate Campionatele Republicii Moldova pentru juniori (U18, 

U16) și pentru seniori, în cadrul cărora au fost completate selecționatele 

pentru participarea la competițiile internaționale planificate; 

 A fost asigurată participarea sportivilor noștri la Campionatele balcanice 

în sală, desfășurate în or. Istanbul (Turcia): 9 februarie – pentru juniori 

până la 20 de ani și 15 februarie – pentru seniori, la care au fost cucerite 

2 medalii la juniori (Nina Capațina, greutate, și Andrian Iordan, 800m), iar 

campioană la seniori a devenit Dimitriana Surdu, la aruncarea greutății, 

cu rezultatul 18,11m. 

În condițiile stării de carantină în lume și în special în țara noastră, începând cu 

mijlocul lunii martie, conducerea Federației a fost permanent într-o comunicare 

foarte strânsă cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în scopul soluționării 

problemelor de asigurare a normelor sanitare, dar şi pentru căutarea posibilităților 

de organizare cu pierderi minime a procesului de antrenament pentru sportivii 



2 
 

noștri. Astfel, deja către mijlocul lunii mai, a fost soluționată problema 

antrenamentelor individuale pentru membrii lotului național, iar în luna iunie a fost 

aprobată lista bazelor sportive și a stadioanelor pentru antrenamentele sportivilor 

loturilor naționale și a atleților din școli și cluburi sportive. 

În urma acestor eforturi depuse şi analizând riscurile și posibilitățile existente, 

Federația, cu acordul Ministerului de profil, a luat decizia de a mobiliza membrii 

noștri colectivi din teritoriu în scopul desfășurării Campionatului de vară a Republicii 

Moldova în perioada 25-26 august a.c. pe stadionul „Dinamo”, în condiții de control 

riguros a stării sănătății sportivilor și antrenorilor conform procedurilor stabilite de 

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Specificul acestui campionat a 

constat în includerea în programul competițiilor a sportivilor de 3 categorii de vârstă 

în același timp: seniori, juniori până la 20 de ani, juniori până la 18 ani, cu 

participarea a peste 20 de echipe din diferite regiuni ale Republicii şi un număr total 

de 350 de sportivi. 

În opinia specialiștilor, a publicului și a conducerii MECC acest campionat a fost 

desfășurat la un nivel organizatoric înalt, cu respectarea tuturor recomandărilor 

medicale, fiind demonstrate rezultate sportiv-tehnice înalte, care au dat 

posibilitatea de a include sportivii în loturile naționale și deplasarea lor la competiții 

internaționale în perioada următoare, lunile septembrie-octombrie curent. 

Este îmbucurător faptul că în pofida tuturor acestor probleme și transferului 

calendarului competițional pe o perioadă mai târzie (din vară pe toamnă), noi nu 

numai am reușit să păstrăm potențialul sportiv, dar și am obținut succes pe arena 

internațională. 

Sportivii noștri au reușit să cucerească locuri înalte și medalii la 3 campionate 

balcanice. Și anume: 

 Campion la semimaraton în or. Zagreb (Croația) a devenit Maxim 

Răileanu, iar împreună cu Mihail Blizniuc, locul 5, au ocupat locul doi în 

competițiile pe echipe la bărbaţi; 

 Tânăra sportivă Iuliana Dabija, medaliată cu argint la triplusalt și 

alergătoarea la 400m/garduri Iana Garaeva, medaliată cu bronz, au fost 

cu succes susținute și de alți colegi la Campionatul de juniori până la 20 

de ani în or. Istanbul (Turcia); 

 Ne bucură succesul sportivilor seniori la Campionatul balcanic din or. 

Cluj-Napoca (România), unde au fost cucerite 5 medalii, printre care 2 de 

aur (Andrian Mardare – suliță, Maxim Răileanu – 5000m) și trei de bronz 

(Zalina Petrivskaya, Serghei Marghiev – aruncarea ciocanului și 

selecționata de femei la ștafeta 4х100m, în componența D. Podoleanu, 
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Iu. Dovganici, A. Senchiv, T. Contrebuț). Felicitări aparte merită 

aruncătorul de suliță Andrian Mardare, care a aruncat sulița la 83,60m și 

a fost recunoscut cel mai bun sportiv balcanic printre bărbați, fapt pentru 

care i s-a oferit un premiu special de 3000 de euro; 

 Pe o notă înaltă au încheiat sezonul sportivii noștri în or. Gdynia 

(Polonia), unde a avut loc Campionatul mondial la semimaraton. Lilia 

Fisikovici a ajuns la finiș cu cel mai bun rezultat al său de sezon, iar 

Maxim Răileanu cu mai bine de 1 minut a îmbunătățit recordul său 

personal (1:03.34), îndeplinind normativul de Maestru Internațional al 

Sportului, fapt ce l-a avansat în ratingul pentru selecția de mai departe la 

Jocurile Olimpice de la Tokyo (Japonia). 

O informație mai amplă despre realizările noastre, rezultatele campionatelor 

naționale petrecute în sală, în aer liber la stadion și la cros (17 octombrie), altă 

informație utilă, statistică și normativele de participare în Campionatul mondial și 

european, calendarul sportiv pentru anul 2021 și multe alte lucruri interesante veți 

găsi pe paginile revistei noastre anuale „Atletism 2020-2021”, ajunsă la ediția a 19-a. 

Este important de menționat că chiar în aceste condiții complicate și pline de 

incertitudine, Federația a reușit să realizeze toate activitățile programate. 

Un lucru important a desfășurat Consiliul principal al antrenorilor (Al. 

Gancenco), care a evaluat obiectiv starea lucrurilor în echipa națională, a înaintat 

propuneri constructive la selectarea sportivilor, organizarea pregătirii și asigurarea 

membrilor selecționatelor cu tot necesarul pentru participarea la competițiile 

internaționale. 

Nu poate fi pus la îndoială faptul că orice succes poate fi posibil în cazul unei 

organizări bune și corecte a activității financiar-economice. Trebuie să menționăm 

că în rezultatul unei colaborări strânse cu conducerea MECC au fost la timp 

prezentate toate actele necesare, a fost încheiat acordul și primite sursele financiare 

pentru realizarea calendarului actual. Au fost desfășurate la timp toate licitațiile 

pentru procurarea biletelor la avion și contractarea transportului auto, au fost 

încheiate contracte individuale cu toți sportivii care s-au deplasat la competiții 

internaționale cu respectarea cerințelor Agenției Naționale Antidoping, iar sportivii 

de frunte au fost asigurați cu burse, mijloace farmacologice de recuperare, vitamine, 

inventar sportiv și altele. 

O parte din sportivii de bază au fost susținuți și de Comitetul Naţional Olimpic și 

Sportiv – cu burse sportive, vitamine, cantonamente etc. 

În același timp, Federația folosește toate posibilitățile pentru o activitate cât 

mai eficientă și, pe lângă salariile colaboratorilor, impozite, plățile comunale pentru 
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oficiu, telefoane, fax, internet etc., direcționează mijloacele sale pentru 

desfășurarea competițiilor republicane, ajutorarea financiară a membrilor colectivi 

la desfășurarea turneelor și competițiilor, finanțarea cantonamentelor sportive, 

procurarea echipamentului sportiv unic de la firma „JOMA”, a inventarului sportiv, 

cartușelor pentru start, încălțămintei speciale, vitaminelor, susține veteranii 

atletismului şi omagiații cu ocazia jubileelor, iar în cazuri mai complicate oferă ajutor 

material pentru investigații medicale aprofundate în centrele specializate sportivilor 

de frunte (A. Mardare, A. Zatic, D. Picus). 

Realizând decizia Adunării Generale a FAM din anul 2019 şi în scopul sporirii 

cerințelor și creșterii nivelului profesional al membrilor lotului național, o comisie 

specială și Consiliul principal al antrenorilor au elaborat, iar Biroul Federal a aprobat, 

criteriile și normativele de control pentru includerea în loturile naționale la 4 

categorii de vârstă, începând cu 1 ianuarie 2020. 

Acest document se bazează mai întâi de toate pe cerințele organismelor 

internaționale de specialitate (WA, EA, ABAF), care stabilesc admiterea la competiții 

reieșind din nivelul tehnic de pregătire a atleților. 

Pentru prima dată, începând cu luna ianuarie 2020, în conformitate cu cerințele 

Statutului FAM, majoritatea membrilor noștri individuali (sportivii, antrenorii, arbitri, 

conducători, veterani) au achitat plăți simbolice de cotizație (10-20 lei), ceea ce nu 

aduce mult venit Federației, dar în schimb îi disciplinează pe membri. 

În scopul aprecierii obiective a rezultatelor tehnice la alergări, îndeplinirea 

regulilor și cerințelor Federației internaționale, la etapă finală se află procedura de 

procurare a unui sistem nou de fotofiniș „FinishLynx”, comandat din SUA (cu prețul 

de cca. 16.000 dol. SUA). Echipamentul utilizat până în prezent va fi transmis în 

regiunea transnistreană pentru desfășurarea competițiilor. 

Se examinează chestiunea procurării a 80-100 de complete de echipament unic 

pentru lotul național pentru următorul ciclu olimpic (până în 2024 inclusiv). 

Având în vedere necesitatea pregătirii calitative a membrilor lotului național, 

Federația a reușit să unească eforturile financiare ale tuturor părților cointeresate și 

a reușit să organizeze desfășurarea cantonamentelor pentru sportivii de frunte nu 

numai pe teritoriul țării, dar și peste hotare, în dependență de specificul condițiilor, 

la baze sportive moderne din alte țări – Turcia, Ucraina, Italia, Rusia, Portugalia – în 

total 27 de cantonamente cu cheltuielile financiare corespunzătoare. 

O analiză mai detaliată la acest capitol va fi oferită Adunării Generale în 

următorul raport prezentat de contabilul șef. 
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Apreciind totalurile activității Federației în întreaga perioadă de 4 ani (2017-

2020), trebuie să menționăm că aceste chestiuni au fost discutate și au primit o 

apreciere pozitivă la adunările generale anuale cu participarea activă a Dvs., iar 

procesele verbale ale adunărilor au fost prezentate în timp util autorităților publice 

competente pentru informare. 

După cum se cunoaște, una din cele mai importante realizări ale Federației a 

fost darea în exploatare a stadionului reconstruit „Dinamo” în toamna anului 2017. 

Datorită acestui lucru important a fost posibilă organizarea unui turneu 

internațional anual pentru juniori până la 18 ani (Moldovan Youth Challenge) cu 

participarea a 5-6 echipe din țările vecine – România, Ucraina, Bulgaria, Grecia, 

Georgia, Armenia, ceea ce a constituit o etapă importantă pentru dezvoltarea 

relațiilor prietenești cu vecinii noștri, iar pe de altă parte acordă posibilitatea 

atleților noștri tineri să-și verifice nivelul de pregătire la începutului sezonului 

sportiv. 

Este îmbucurător faptul că odată cu darea în exploatare a stadionului orășenesc 

din or. Bender în anul 2018, nu numai că s-au îmbunătățit condițiile pentru 

antrenamente, dar și au crescut considerabil rezultatele tehnice ale sportivilor locali, 

iar în calendar au apărut noi competiții pentru copii și juniori. 

Încă un fapt important pentru comunitatea noastră a fost finalizarea 

construcției unui complex sportiv în or. Comrat. După vizita delegației Federației în 

regiune și înaintarea propunerilor noastre, investitorul din Turcia a luat decizia ca în 

afară de amenajarea unui teren de fotbal să fie construite 6 piste de cerc de 400m și 

sectoare de sărituri cu un acoperământ sintetic modern. La inițiativa FAM, în 

Direcția Tineret și Sport a regiunii se examinează ideea deschiderii unei secții de 

atletism pe lângă școala sportivă locală cu 2-3 specialiști, cu scopul renașterii probei 

noastre sportive în UTA Găgăuzia. 

Federația a început discuții și în octombrie curent a încheiat un Memorandum 

de colaborare cu administrația raionului Cimișlia, în privința proiectării și 

construcției unui stadion de atletism cu piste de alergări, sectoare de sărituri și 

aruncări, pe teritoriul centrului raional sportiv de recuperare. 

Suntem siguri că realizarea acestui proiect va da un impuls suplimentar 

important pentru dezvoltarea atletismului în această regiune. 

Pe parcursul mai multor ani Federația a acordat o atenție deosebită stării 

inventarului şi a echipamentului de la Manejul de atletism și terenul pentru aruncări. 

Având în vedere că aceasta este baza principală de pregătire și competiții în 

perioada de iarnă, precum și în vederea organizării antrenamentelor pentru 
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aruncărilor lungi tot anul împrejur, în această perioadă de dare de seamă s-a reușit 

găsirea mijloacelor financiare pentru procurarea sectorului de aruncare a greutății 

de la firma „Polanik” și a îngrădirea lui cu plasă de securitate în sumă totală de 

aprox. 5000 dolari SUA. A fost soluționată problema cu amplificarea sunetului, a fost 

procurat un centru muzical şi inventar pentru aruncări: sulițe, ciocane, greutăți, a 

fost instalată o pistă de elan pentru aruncarea suliței. 

Spre a nu admite lichidarea terenului de aruncări și destinarea lui pentru 

construcții sau drum, Federația a adus la cunoștința conducerii de vârf a țării (prim-

ministru, președintele Comisiei parlamentare de profil, primarul general al mun. 

Chișinău) informații privind starea acestui obiect și pericolul dispariției lui. 

După organizarea întâlnirii cu consilierii Primăriei și Primarul General nemijlocit 

pe terenul de aruncări, am primit un răspuns oficial că acest teren nu va fi folosit 

pentru construcții și drum, iar firma care construiește în preajmă va asigura 

reparația drumului și a căilor de acces spre terenul de aruncări din contul său. 

De asemenea, se examinează posibilitatea finanțării reconstrucției și amenajării 

acestui obiect exclusiv în scopul dezvoltării probelor de aruncări și pregătirii lotului 

național. 

 

Stimați colegi, 

 

În acest raport a fost relatată într-o formă restrânsă informația despre 

activitatea FAM în perioada de dare de seamă. Principalul eveniment care ar fi 

trebuit să încununeze toată această activitate urmau să fie Jocurile Olimpice 2020 de 

la Tokyo (Japonia), care însă din cauza pandemiei globale din anul acesta au fost 

transferate pentru anul 2021. 

Ne bucură faptul că până în prezent 4 atleți (din 7 în total pe țară) au cucerit 

cotele olimpice pentru participare. Aceștia sunt: 

 Dimitiana Surdu, aruncarea greutății; 

 Lilia Fisikovici, maraton; 

 Zalina Petrivskaya, aruncarea ciocanului; 

 Serghei Marghiev, aruncarea ciocanului. 

În același timp, șanse reale la participare la acest for sportiv mondial au încă 

câțiva din atleții noștri care au atins un rating internațional înalt: 

 Andrian Mardare, aruncarea suliței; 

 Alexandra Emelianov, aruncarea discului; 

 Maxim Răileanu, maraton și alții. 
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Și astăzi la ordinea zilei stau sarcini importante față de toți cei care sunt 

încadrați în procesul de pregătire nu numai al olimpicilor, dar și al sportivilor noștri 

tineri, şi anume concentrarea pe îndeplinirea în volum deplin a programului 

calendaristic competițional pentru anul 2021, desfășurarea în termen campionatelor 

naționale și asigurarea deplasării echipelor noastre la principalele competiții 

internaționale de calificare, numărul cărora s-a mărit în anul 2021, inclusiv și din 

cauza transferării cauzate de pandemia din 2020. Printre acestea: 

 Campionatele balcanice în sală, pe stadion, la maraton şi semimaraton; 

 Campionatele europene la diferite categorii de vârstă, inclusiv 

campionatul pe echipe și campionatul țărilor mici; 

 Campionatul mondial și altele. 

Cheltuieli foarte mari vor atrage de asemenea cantonamentele planificate 

pentru aceste starturi. 

Este necesar și în continuare să căutăm soluții pentru procurarea 

echipamentului sportiv, vitaminelor, încălțămintei sportive și inventarului. 

În același timp, soluționând problemele sportului de performanţă, noi trebuie 

să păstrăm tradițiile susținerii sportului pentru copii. 

Pentru antrenorii din diferite entități sportive din teritoriu au apărut acum noi 

probleme legate de atragerea copiilor la practicarea sportului, organizarea unor 

forme noi de comunicare în condițiile măsurilor de carantină în instituțiile de 

învățământ, dar și probleme legate de micșorarea numărului de copii ce pot să fie 

prezenți în același timp la antrenamente. 

În sport din păcate nu sunt eficiente antrenamentele online, dar e necesară o 

comunicare vie și contact nemijlocit, ceea ce necesită de la noi toți o mobilizare 

suplimentară și căutarea noilor forme de lucru în condițiile crizei mondiale. 

Rămân în continuare foarte actuale problemele acute de pregătire a 

antrenorilor tineri și talentați, capabili nu numai să păstreze nivelul atins în prezent, 

dar să ridice la un nivel mai înalt atletismul moldovenesc. 

 

Dragi prieteni, 

 

Ne bucură faptul că strategia corectă și consolidarea eforturilor tuturor părților 

cointeresate, ale specialiștilor, antrenorilor și oficialilor, ne duc către rezultate 

pozitive, atingerea unor noi performanțe în sport și consolidarea autorității țării 

noastre pe arena internațională. Performanțele atinse sunt înalt apreciate de 

specialiști, de presă și opinia publică. Atletismul se află sigur în TOP-ul probelor 

sportive prioritare și este proba olimpică de bază a Moldovei. 
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Este foarte important ca Federația de Atletism din Republica Moldova să 

păstreze nivelul atins și în următorul ciclu olimpic. 

În luările de cuvânt care vor urma am dori să auzim nu numai informații din 

teritoriu, dar și idei proaspete de îmbunătățire a activității noastre și atingerea unor 

noi performanțe sportive. 

Este cunoscut faptul că soluționarea problemelor sportului de masă, a sportului 

de performanță, pregătirea rezervelor sportive și a sportivilor de performanță înaltă 

este în primul rând sarcina statului. 

Dar noi suntem siguri că această sarcină poate fi realizată doar cu aportul 

nostru și sprijinul autorităților publice locale, printr-o activitate comună și unirea 

eforturilor comunității atletice pe care Dvs. o reprezentați şi, în același timp, cu 

susținerea structurilor internaționale de specialitate, a Comitetului Naţional Olimpic 

și Sportiv, Guvernului și sponsorilor. Numai împreună putem schimba ceva spre 

bine. 

Folosind acest prilej, vreau să mulțumesc sincer din numele Biroului Federal 

tuturor sportivilor, antrenorilor, conducătorilor școlilor sportive și cluburilor, 

organizatorilor și medicilor, veteranilor și tuturor celor care sunt devotați sportului 

nostru drag, pentru munca fructuoasă de-a lungul multor ani de colaborare. 

De asemenea, îmi exprim recunoștința întregii familii atletice pentru încrederea 

acordată, susținerea și ajutorul oferit Biroului Federal, şi Vă doresc în noul ciclu 

olimpic 2021-2024 noi performanțe și victorii, realizarea scopurilor noastre comune, 

optimism și mult succes în munca Dvs. nobilă. 

 

Mulțumesc pentru atenție! 


