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Raportul de activitate al Federației de Atletism din Republica 

Moldova pe anul 2022 

 

Temeiul legal pentru activitatea Federației de Atletism din Republica 

Moldova, în calitate de asociație obștească, a devenit în acest an Statutul în 

redacție nouă, adoptat de Adunarea generală din 23 decembrie 2021 și 

înregistrat în mod corespunzător la Agenția Servicii Publice. 

Toate modificările în Statut au fost efectuate în baza legii Republicii 

Moldova nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale, 

care a impus reformarea nu numai a organelor de conducere ale Federației, 

dar și a membrilor colectivi ai acesteia. Drept urmare, pe parcursul anului 

au fost deja înregistrate 15 colective și lucrul în această direcție continuă. 

De asemenea, au fost prezentate documentele corespunzătoare și s-a primit 

„Certificatul de utilitate publică”, care ne dă dreptul la subvenții din partea 

statului și facilitează sponsorizarea. 

În ciuda situației social-economice dificile din țară, războiului din țara 

vecină, consecințelor crizei pandemice cauzată de covid-19, eforturile 

conducerii și ale Biroului FAM s-au concentrat pe păstrarea tradițiilor și 

îndeplinirea sarcinilor stabilite, reflectate în hotărârea adoptată la 

Adunarea generală din 2021. 

Principalele direcții de activitate ale FAM în perioada de referință 

au fost: 

* organizarea și desfășurarea la nivel înalt a competițiilor incluse în 

calendarul pentru anul 2022, printre care: 

- 7 campionate naționale pentru sportivi din diferite categorii de vârstă 

(seniori, juniori U20 și U18, copii și veterani) desfășurate pe stadion, în 

sală, cros și alergare pe șosea; 

- 3 concursuri sub egida (pentru premiile) FAM între sportivi seniori, 

„Speranțele Atletismului” și „Speranțele Olimpice” (poliatlon) pentru 

categoria de vârstă copii; 

- competițiile internaționale tradiționale „Moldovan Youth Challenge 

2022”, cu participarea sportivilor din țările vecine: România, Ucraina și 

Bulgaria (categoria juniori U18); 
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- Federația a susținut financiar și organizatoric concursurile pentru 

juniori organizate în teritoriu (Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol, Camenca, 

Lipoveni ș.a.). 

 

* organizarea cantonamentelor de instruire și pregătirea sportivilor de 

frunte, membri ai loturilor naționale: 

- 11 cantonamente de pregătire în afara țării la baze moderne din 

Turcia, Italia, Ucraina, Kazahstan, Portugalia, România; 

- 11 cantonamente de pregătire locale (în Moldova); 

- din fondurile Federației au fost alocate 24 de burse sportive atleților 

care nu au sprijin financiar din partea statului sau CNOS în valoare de la 

1000 până la 2500 lei lunar. 

 

* organizarea deplasării și participarea cu succes la competiții 

internaționale oficiale: 

- 5 campionate balcanice între seniori și juniori (U20 și U18) 

desfășurate în Serbia, Turcia, Muntenegru, România; 

- 3 campionate europene și Festivalul Olimpic al Tineretului 

European, desfășurate în Malta, Israel, Germania și Slovacia; 

- 3 campionate mondiale între sportivi seniori și juniori U20, 

desfășurate în Serbia, Columbia și SUA; 

- afară de aceste campionate și în scopul îndeplinirii standardelor de 

calificare, sportivii moldoveni au concurat cu succes la o serie de alte 

competiții internaționale. 

În urma muncii efectuate, s-au obținut următoarele rezultate: 

- locul 7 la Campionatul mondial, Eugene (SUA), aruncarea suliței, 

Andrian Mardare (antrenor V. Lungu); 

- locul 10 la Campionatul mondial în sală, Belgrad (Serbia), aruncarea 

greutății, Dimitriana Bezede (antrenor V. Hranovschi); 

- locul 3 pe echipe și 10 medalii la Campionatul țărilor mici din 

Europa, Marsa (Malta); 

- locul 7 la Campionatul mondial pentru juniori U20, Cali (Columbia), 

triplusalt, Iuliana Dabija (antrenor O. Stratienco); 
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- locul 4 la Campionatul european pentru juniori U18, Ierusalim 

(Israel), la aruncarea greutății – Alexandr Mazur (antrenor V. Lîsîi) și 

locul 5 la aruncarea ciocanului – Ilia Ciui (antrenor M. Nikișenko); 

- medalii de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la 

Banska Bystrica (Slovacia) la aruncarea ciocanului – Ilia Ciui (antrenor M. 

Nikișenko) și la aruncarea greutății – Denis Cutcovețchi (antrenor V. 

Lîsîi); 

- de asemenea, medaliile obținute la campionatele balcanice pentru 

seniori și juniori de Dimitriana Bezede, Serghei Marghiev, Zalina 

Marghieva, Alexandr Mazur, Iuliana Dabija și Platon Tacu; 

- recordurile naționale din acest sezon stabilite de Mazur Alexandr la 

aruncarea greutății (U18), Galușco Ivan și Vieru Ian-Gheorghe la 200 m 

(U23), Maxim Răileanu la 10 km alergare pe șosea și Angelina Zhuk-

Krasnova la sărituri cu prăjina (seniori). 

Informații mai detaliate despre participarea sportivilor moldoveni la 

competițiile internaționale, rezultatele campionatelor naționale au fost 

periodic publicate pe site-ul Federației și tipărite în revista „Atletism 2022-

2023”, editată anual în tiraj de până la 250 de exemplare. 

Implementarea acestor activități a devenit posibilă datorită unirii 

eforturilor organizatorice și financiare ale tuturor părților interesate: 

Ministerul Educației și Cercetării, CNOS, autoritățile locale, fondurile 

Federației, sprijinul structurilor internaționale (World Athletics, European 

Athletics, Asociația balcanică) ș.a. 

 

* Asigurarea bazei tehnico-materiale: 

- achiziționarea de uniformelor sportive pentru noul ciclu olimpic 

(până în 2024), destinat Lotului național al Moldovei, în număr de 60 de 

seturi (JOMA); 

- a fost modernizat sistemul de fotofiniș, pistolul de start și au fost 

achizitionate 2500 de cartușe (standard european) ce urmează a fi utilizate 

în competiții; 

- pentru unii sportivii de frunte s-au achiziționat preparate de 

recuperare, vitamine, foi de odihnă la sanatoriu, încălțăminte sportivă 

specială etc.; 
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- a fost achizitionat echipament de birou și inventar competițional 

(imprimantă color, cântar electronic pentru cântărirea proiectilelor de 

aruncat, a fost măsurat și certificat traseul de 10 km pe șosea din or. 

Ungeni etc.). 

 

* Organizarea evenimentelor pentru perfecționarea specialiștilor și a 

arbitrilor: 

- împreună cu Catedra de atletism a USEFS, am organizat un seminar 

cu arbitrii la atletism în număr de 28 de persoane. Materialele ce țin de 

atestare au fost depuse la Minister pentru reconfirmarea categoriilor 

respective; 

- în comun cu reprezentanții Asociației Europene, ai Comitetului 

Național Olimpic și Sportiv și specialiștilor invitați ai FAM, am organizat 

un seminar de 2 zile pentru elaborarea Programului național de dezvoltare 

și strategiei Federației; 

- Federația a fost reprezentată în activitățile structurilor internaționale, 

la congrese, convenții și conferințe de specialitate. 

 

Chestiunile curente din activitatea Federației au fost gestionate de 

Birou, ale cărui ședințe s-au ținut regulat în conformitate cu Statutul și 

avându-l ca invitat pe președintele Consiliului de Supraveghere. 

Darea de seamă financiară a Federației, precum și raportul Comisiei 

de Cenzori vor fi prezentate Adunării generale din 22 decembrie 2022. 


