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ORDINE DE ZI: 

 

1. Alocuțiunea președintelui F.R.N.P.M,  prezentarea situației prezenței delegaților cu drept de 

 vot și  adoptarea ordinii de zi; 

2.  Desemnarea comisiei pentru redactarea procesului verbal și a comisiei de numărare și 

 validare a  voturilor; 

3.  Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al Biroului Federal pe anul 2021; 

4.  Prezentarea și aprobarea execuției bugetare pe anul 2021; 

5. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2021; 

6.  Prezentarea și aprobarea planului de activitate pe anul 2022; 

7.  Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 2022; 

8. Afilieri, dezafilieri/excluderi membrii și actualizarea numărului de membrii afiliați.  

9. Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea 

 certificării,  procesul verbal de ședință și, în vederea autentificării, hotărârea adunării 

 generale ordinare și actul adițional.  

10. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și 

 înregistrarea  hotărârii luate în cadrul adunării generale ordinare a F.R.N.P.M 

11.  Diverse;   
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ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE NATAȚIE ȘI PENTATLON 

MODERN 2022 

 

Cuprins: 

1. Raport Birou Federal activitate 2021 

1.0. Prezentare generala 

1.1. Calendarul  competițional  intern înot 2021; 

1.2. Calendarul  competițional  intern sărituri în apă 2021; 

1.3. Calendarul  competițional  intern pentatlon modern 2021; 

1.4. Activitatea competițională internațională a FRNPM în anul 2021; 

1.5. Activitatea competițională internă la înot; 

1.5.1. Analiză activitate competițională sportivi viză anuală (categorii vârstă/sex)  
 31.12.2021; 

1.5.2. Analiza comparativă a participării sportivilor la activitatea competițională 2019-2021   

1.6. Activitatea competițională internă la sărituri în apă 2021; 

1.7. Activitatea competițională internă la pentatlon modern 2021 

1.8. Activitatea competițională de masters 2021; 

1.9. Valorificarea si imbunatatirea resurselor umane; 

1.10. Intarirea imaginii federatiei; 

 

2. Execuția Bugetară pe anul 2021; 

 

3. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori; 

 

4. Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2022; 

 

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022; 

 

6. Propunerea afilierii definitive a structurilor sportive. 

 

7. Propunere dezfilieri structure sportive 
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1.0. Prezentare generala FRNPM 2021: 

 

Birou Federal 2021-2025: 

 

1.         Președinte                         - Camelia POTEC 

2.         Vice-președinte                 - Diana ADETU MOCANU 

3.         Secretar General               - Matei GIURCĂNEANU 

4.         Antrenor federal inot        - Silviu ANASTASE 

5.         Contabil sef                       - Stefania NICOLAE 

6.         Membru (înot)                   - Răzvan FLOREA 

7.         Membru (înot)                   - Dan ARDELEAN 

8.         Membru (înot)                   - Carmen BUNACIU 

9.         Membru (înot)                   - Ion BĂDESCU 

10.       Membru (sărituri în apă)   - Florin AVASILOAE 

11.       Membru (pentatlon modern)-Marius GRIGORE 

 

 

Componenta Nominala Colegii si Comisii FRNPM 2021-2025 

 

a. Colegiul Central al Antrenorilor de Inot: 

 

1. Doina Sava 

2. Eduard Caslaru 

3. Octavian Tileaga 

4. Dan Ardelean; 

5. Viorel Bitang; 

6. Adrian Radulescu 

7. Iulian Matei 

8. Claudiu Radu 

9. Ovidiu Galeru  

10. Razvan Florea  

11. Catalin Becheru  

12. Silviu Anastase – antrenor federal 

13. Ion Badescu – reprezentant birou federal 
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b. Colegiul Central al Antrenorilor de Sarituri in Apa: 

 

1.  Adrian Cherciu 

2.  Claudia Tiu 

3.  Neagu Mihaela 

4.  Popescu Ana  

5.  Avasiloae Florin– reprezentant birou federal 

 

c. Colegiul Central al Antrenorilor de Pentatlon Modern: 

 

1.  Gallovits Gyula 

2.  Toader Adrian 

3.  Silvana Tofan 

4.  Grigore Marius – reprezentant birou federal 

5.  Tiberius Petre - antrenor federal; 

 

 

 

d. Comisia de Inot Artistic Sincron:  

 

1.  Hegedus Kristina;    

2.  Irina Stroe Hanescu;     

3.  Cristina Ciohodaru;     

4. Ildiko Cmeci;      

5. Matei Giurcaneanu – reprezentant birou federal 

 

e. Comisia Masters:  

 

1.  Dorina Iana; 

2.  Aneta Patrascoiu; 

3.  Adrian Bucur; 

4.  Martin Liptak; 

5.  Carmen Bunaciu – reprezentant birou federal; 

 

f. Comisia de Disciplina si Contestatii:  

 

1. Laurentiu Panioglu; 

2. Mircea Purcaru; 

3. Gabriela Stoicescu; 
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4. Cristina Timar; 

5. Matei Giurcaneanu - reprezentant birou federal; 

 

g. Comisia de Omologare a Bazinelor:  

 

1. Reprezentantul compartimentului tehnic al FRNPM 

2. Reprezentatnul compartimentului administrativ al FRNPM 

3. Arhitect 

4. Inginer de instalatii 

5. Inginer cadastrist 

 

 

 

 Activitatea FRNPM in anul 2021 a fost marcata de reluarea competitiilor internationale, ca 

urmare a stabilirii de catre autoritatile competente, a unor protocoale stricte de organizare a 

acestora, in contextul continuarii la nivel mondial al pandemiei Covid -19. Sportivii nostri au 

participat la toate competitiile internationale de obiectiv, realizand performante deosebite, 

performante ce denota eforturile depuse in timpul procesului de antrenament, dar si rezultatul 

eforturilor administrative de a avea continuitate in pregatire si conditii optime, pe tot parcursul 

perioadei dificile, 2020 – 2021. 

 Pe plan intern, activitatea in bazinele de inot si sarituri in apa a fost permisa cu respectarea 

unor seturi de norme de siguranta medicala, fapt ce a permis desfasurarea continua a activitatilor 

de pregatire si organizarea de competitii. Reducerea numarului de persoane admise in acelasi 

timp in bazinele de inot si in salile de pregatire fizica, a dus in multe locatii, la cresterea tarifelor 

aplicate de catre administratorii bazelor sportive. Cresterea pretului la utilitati, a dus la o noua 

crestere de tarife, iar acest fapt, coroborat cu cresterea anterioara,  a dus la o crestere generala 

de tarife care, din pacate, a dus la reducerea numarului de ore de antrenament sau al numarului 

de practicanti. Efectele acestui fenomen au inceput sa fie vizibile deja, la categoria 10-11 ani 

inregistrandu-se o scadere evidenta a numarului sportivilor. Preconizam ca aceasta tendinta se va 

accentua, daca autoritatile centrale si locale nu gasesc o solutie de subventionare mai 

substantiala a accesului in bazele sportive pentru cluburile sportive. 

 Datorita introducerii in a doua parte a anului 2020 a legitimatiei de practicant, numarul total 

de sportivi legitimati in anul 2021 a crescut substantial, 6.111 sportivi fata de 3454 in 2020, din 

care 1639 sportivi au participat la campionatele nationale aferente celor trei discipline: inot, sarituri 

in apa si pentatlon modern. Aceasta tendinta speram sa continue si in viitor prin introducerea unor 

reglementari administrative prin care sa fie necesara inregistrarea tuturor participantilor la cursurile 

de inot (cursanti si instructori). Astfel s-ar putea obtine un control calitativ asupra procesului de 

invatare, o reprezentare mai exacta a impactului inotului in societate si o sursa de venituri proprii 

pentru federatie, venituri ce vor fi folosite in dezvoltarea sistemului de imbunatatire a resursei 

umane. 
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1.1. Calendar competitional intern inot 2021; 

 

1. Cupa Romaniei juniori, tineret, seniori – Targoviste: 

• feminin 31.03 – 3.04; 

• masculin 7 -10.04.2021; 

2. Campionat National bazin 50m, juniori, tineret, seniori - Bucuresti, Dinamo/Lia Manoliu; 

• Feminin 12-15.06.2021;  

• Masculin 17-20.06.2021; 

3. Campionat national copii 10-11 ani -  25-27.06.2021; Bucuresti, Lia Manoliu; 

4. Campionat national masters - 3-4.07.2021, Bucuresti, Lia Manoliu; 

5. Campionatul national in ape deschise, juniori, tineret si seniori, masters – 20-21.08.2021, 

Constanta; 

6. Campionat national cadeti, F 12-13 ani, M 12-14 ani- 14-18.07.2021, Bucuresti, Lia Manoliu; 

7. Campionatul National open water juniori, tineret, seniori, masters - 20-21.08.21, Constanta; 

8. Campionatul National poliatlon de copii – 2-4.12.2021, Bacau; 

9. Campionatul National in bazin scurt, juniori, tineret, seniori 7-10.12.2021, Miercurea Ciuc; 

10. Cupa Romaniei cadeti 15-18.12.2021, Brasov; 

 

 

1.2.  Calendar sportiv intern sarituri in apa 2021 

 

1.  Campionatul National seniori, junior A (1), juniori B (2) – 2-4.04 2021 – Bacau; 

2. Campionatul National juniori C si juniori D   18-20.06.2021 – Bacau; 

 

1.3.  Calendar competitional intern pentatlon modern 2021: 

 

1. Campionatul National laser run -  open - 8-9.05.21 – Bucuresti; 

 

2. Campionatul National pentatlon si/sau triatlon  - open - 9-11.07.21 – Bucuresti;  

 

3. Cupa Romaniei laser run – open - 20.11.21 – Timisoara; 
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1.4. ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ 2021:  
 

Tabel cumulativ rezultate competitii internationale de obiectiv 2021: 

 

Nr. 

crt. 

Competitia Obiective Realizari 

1. Campionate Europene seniori inot 
50 m 

1 medalie 2 medalii, 1 loc 6 

Robert Glinta - locul 1 100m spate 

Robert Glinta - locul 2 50m spate 

David Popovici - locul 6 100m liber 

2. Campionate Europene juniori 1 medalie, 

 2 locuri 4-6 

4 medalii,  

David Popovici - locul 1: 

50m, 100m si 200m liber 

Stafeta 4*100m liber – locul 2 

1 loc 5,  

2 locuri 6 

3. Jocuri Olimpice 2 locuri in 
finala 

2 locuri in finala + 1 loc 4 

David Popovici – locul 4 200m liber 

David Popovici – locul 7 100m liber 

Robert Glinta – locul 8 100m spate 

4. Campionate Europene seniori inot 
in bazin scurt, Kazan, Rusia 

1 medalie, 2 
locuri in 
finala 

3 medalii, 1 loc in finala 

David Popovici - locul 1 200m liber 
Robert Glinta - locul 2 100m spate 

Robert Glinta - locul 3 50m spate 

5. Campionate Europene juniori 
sarituri in apa 

3 locuri in 
finala 

1 medalie, 

Angelica Muscalu si Carcu Ioana – loc 
3 platforma sincron; 

1 loc 4,  

1 loc 5 

6. Campionat Mondial inot seniori 
bazin scurt, Abu Dhabi, EAU 

2 locuri in 
finala 

1 medalie 

Robert Glinta - locul 3 100m spate 

 

7. Campionatul Mondial juniori sarituri 
in apa 

1 loc in finala 1 loc 4 

Angelica Muscalu - platforma 

8. Cupa Mondiala high diving, Abu 
Dhabi, EAU 

2 locuri in 
finala 

2 medalii 

Catalin Preda – loc 2 

Constantin Popovici – loc 3 
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 Activitatea competitionala internationala a avut ca principal obiectiv calificarea si 
participarea la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Avand in vedere incheierea ciclului olimpic in 2021, 
prezentam cele mai importante aspect din raportul privind activitatea lotului olimpic in perioada 
2018-2021: 

 

A.  Raport activitate lot olimpic inot 2018 – 2021; 

 

 Lotul olimpic de inot a fost constituit in octombrie 2018 avand urmatoarea componenta: 

1. Robert Glinta si colectivul tehnic; 

2. Daniel Martin si colectivul tehnic; 

 Dupa obtinerea calificarii la Jocurile Olimpice, in luna mai 2021, a fost cooptat in lotul 
olimpic si sportivul David Popovici si colectivul sau tehnic. 

 Ca urmare a alocarii unui loc pentru un sportiv de sex feminin, a fost desemnata sportiva 
Bianca Costea pentru a participa la Jocurile Olimpice, sportiva fiind nominalizata de catre FINA ca 
urmare a clasarii pe primul loc, din punct de vedere punctaj, dintre sportivele din Romania. 

 

1. Robert Glinta 

a. Includere in lotul olimpic: 

 Sportivul a fost inclus in lotul olimpic in octombrie 2018, antrenor principal Silviu Anastase. 
In septembrie 2019, colectivul tehnic a fost schimbat, noul colectiv tehnic fiind condus de catre 
antrenorul principal Mugur Tomescu. 

b. Calificare Jocuri Olimpice: 

 Robert a obtinut calificarea, prin indeplinirea baremului A in 27.04.19 Guangzhou, China, la 
proba 100m spate - timp 53.70; 

c. Rezultate Jocuri Olimpice 

- 100m spate - 52.95 - loc 8; 

- 200m spate – 1.59.18 – loc 26; 

d. Concluzii si potential de viitor in vederea participarii cu succes la JO 2024: 

 Timpul inregistrat, 52.95, reprezinta al doilea timp din cariera a sportivului, fiind la 7 sutimi 
de recordul personal, inregistrat la Campionatele Europene in 2021.  

 Consideram ca, atat timpul inregistrat, cat si clasarea in finala pe locul 8, sunt performante 
foarte bune, atat prin prisma concurentei extraordinar de mari in proba abordata, cat si in contextul 
pandemic prin care trecem. 

 Robert Glinta, campion European in 2021 si finalist la Jocurile Olimpice 2021, este in 
progres in ultimii 2 ani, (rezultat 54.22 in finala CM 2019 si 52.95 in finala JO 2021), si cu o mai 
buna planificare a ultimei perioade de pregatire, consideram ca are potential evident de a obtine 
performante superioare la Jocurile Olimpice 2024; 

 

 

 

 

2. Daniel Martin: 
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a. Includere in lotul olimpic:  

 Sportivul a fost inclus in lotul olimpic in octombrie 2018, impreuna cu colectivul tehnic 
condus de catre antrenorul principal Iulian Matei. 

b. Calificare Jocuri Olimpice: 

 Indeplinirea baremului A de participare la JO 2021 in proba de 100m Spate - loc 12 in 
cadrul Campionatelor Mondiale Gwangju, Koreea 2019.  

c. Rezultate Jocuri Olimpice: 

Participare JO Tokyo 2021 in probele: 

- 100m Spate - loc 38, timp 56.91; 

- 100m future – loc 53, timp 55.09; 

d. Concluzii si potenţial de viitor in vederea participarii cu succes la JO 2024: 

 In perioada 2018-2021, sportivul a realizat obiectivul intermediar de calificare la Jocurile 
Olimpice, dar apoi, din cauze atat obiective (pandemie, lipsa competitii in 2020), dar in special 
subiective, a ratat obiectivul principal la Jocurile Olimpice, performantele obtinute fiind 
nesatisfacatoare. De asemenea, monitorizarea din partea colectivului tehnic trebuie facuta mult 
mai atent si prompt, pentru a preveni situatiile limita. 

 Pentru urmatorul ciclu olimpic, in ciuda potentialului dovedit prin performantele anterioare, 
sportivul va trebui sa isi schimbe complet modul de abordare a procesului de pregatire si sa 
reconfirme, prin performante, posibilitatile sale. 

 

3. David Popovici: 

a. Includere in lotul olimpic: 

 Sportivul a fost inclus in lotul olimpic in 1.06.2021, in urma calificarii la Jocurile Olimpice, 
realizata la Campionatul European mai 2021. Anterior a facut parte din programul CNOPT mai 
2020 – mai 2021 si BOPJ ianuarie 2019 – mai 2020. 

b. Calificare Jocuri Olimpice: 

 Sportivul a indeplinit baremul A de calificare la proba de 100 m liber in luna mai la 
Campionatul European de Seniori de la Budapesta. La finalul perioadei oficiale de calificare (27 
iunie 2021), David avea baremuri B si la probele de 50 m liber, 200 m liber si 200 m mixt, acest 
lucru dandu-i dreptul sa concureze la acestea la JO Tokyo. Avand in vedere programul olimpic, au 
fost alese de catre colectivul tehnic probele 50m, 100m si 200m liber. 

- 200 m liber - serii 1:45.32/ semifinala 1:45.68 / finala 1:44.68 - locul 4 - Record European de 
Juniori, record national de seniori; 

- 100 m liber - serii 48.03/ semifinala 47.72/ finala 48.05 - locul 7; 

- 50 m liber - serii 22.77 - locul 40; 

 

c. Concluzii si potential de viitor in vederea participarii cu success la JO 2024: 

 Obiectivul principal al planului de pregatire a fost obtinerea a 2 medalii la Campionatul 
European de juniori, obiectiv depasit, prin obtinerea a 3 locuri 1 in probele individuale si un loc 2 la 
stafeta, un record Mondial de juniori si un record European de juniori. A fost realizat si obiectivul 
secundar, respectiv calificarea la Jocurile Olimpice. Dupa calificare, planul de pregatire a fost 
completat, obiectivul propus pentru JO fiind calificarea in semifinala, obiectiv realizat si depasit. 

  Nivelul atins prin performantele sale, confirmate la cel mai inalt nivel, confirma 
potentialul deosebit de progres al sportivului, existand premisele obtinerii unor performante de varf 
la Jocurile Olimpice 2024. Pentru realizarea acestor performante este nevoie de continuarea 
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pregatirii impreuna cu colectivul tehnic condus de catre Adrian Radulescu si optimizarea tuturor 
aspectelor interdisciplinare ce fac parte din necesitatile unui plan de pregatire pentru inalta 
performanta, inclusiv investitii in dotarea materiala si dezvoltarea profesionala a membrilor 
colectivului tehnic. 

 

4. Bianca Costea 

a. Includere in lotul olimpic: 

 Sportiva face parte din lotul CNOPT si a fost inclusa in lotul olimpic pe perioada deplasarii 
la Jocurile Olimpice; 

b. Calificare Jocuri Olimpice: 

 Sportiva a obtinut invitatia de participare la Jocurile Olimpice ca urmare a repartizarii unui 
loc pentru genul feminin, concomitent cu realizarea baremului B la proba 50m liber si clasarea pe 
primul loc dintre sportivele din Romania in clasamentul FINA. 

c. Rezultate Jocuri Olimpice 

 - 50 m liber - 25.61 - loc 31/83 sportive; 

 - 100 m liber – 56.35 – loc 35/52 sportive; 

d. Concluzii si potential de viitor in vederea participarii cu succes la JO 2024: 

 Sportiva prezinta potential de progres in continuare, iar performantele sale pot sa creasca 
pentru participarea la Jocurile Olimpice 2024. 

 

B. Inot in ape deschise 

1. Petre Bogdan Mihai: 

a. Includere în lotul olimpic:  

Sportivul nu a fost inclus in lotul olimpic.  

b. Calificare Jocuri Olimpice (rezultate obținute la Cupa Mondială de calificare): 

 Turneul Olimpic de calificare trebuia să aibă loc în data de 31 mai 2021 la Fukuoka, dar  
competiția s-a mutat la Setubal pe data de 20 iunie 2021.  

  La Turneul de Calificare, sportivul Petre Bogdan Mihai a obtinut locul 45, 
necalificant. 

c. Concluzii și potențial de viitor în vederea participării cu succes la JO 2024: 

 Sportivul a dovedit o capacitate de munca si o daruire deosebita in pregatirea calificarii la 
Jocurile Olimpice.. 

 Consideram ca sportivul are potential de progres in continuare, cu conditia adaptarii 
intregului plan de pregatire la posibilitatile si conditiile existente.  

 

C. Evaluare activitate lot olimpic de sarituri in apa: 

1. Popovici Constantin : 

a. Includere lot olimpic : 

 Sportivul a fost inclus in lotul olimpic in luna noiembrie 2018, colectivul tehnic fiind condus 
de antrenorul Florin Avasiloae ; 

b. Calificare Jocuri Olimpice - rezultate obtinute la Cupa Mondiala de calificare: 

 Deplasarea la Cupa Mondiala de calificare 2021 a decurs normal conform planului, a facut 
deplasarea impreuna cu kinetoterapeutul lotului, iar refacerea dupa zborul Bucuresti-Tokyo a fost 
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facuta pe cat de repede posibil. Acomodarea cu fusul orar, mancarea, atmosfera si conditiile de 
antrenament nu au pus probleme sportivului. Antrenamentele au decurs normal, probleme de 
sanatate nu au fost. Sportivul avea nevoie de 380 puncte pentru a se putea califica, lucru care nu 
s-a intamplat. Cu o executie deficitara la a doua saritura, sportivul nu a reusit remontarea 
punctelor pierdute el incheind concursul pe locul 26 cu un punctaj de 371 puncte, insuficient 
pentru a se calificala Jocurile Olimpice. 

c. Concluzii si potential de viitor in vederea participarii cu success la JO 2024 

 Sportivul nu a realizat obiectivul propus, respectiv calificarea la Jocurile Olimpice. Cauzele 
esecului consideram ca sunt urmatoarele : 

- Lipsa continuitatii la pregatirea specifica in apa, datorata in special functionarii unui singur 
bazin in Romania, cel de la Bacau, bazin ce nu are specificatiile necesare omologarii FINA ; 

- Participarea la un numar insuficient de concursuri internationale puternice cu participare 
masiva si de lunga durata ; 

- Programarea formei sportive trebuie optimizata, deoarece, ulterior Cupei Mondiale, sportivul a 
obtinut la Campionatul European locul 8, cu o evolutie si cu un punctaj ce i-ar fi asigurat 
calificarea la Jocurile Olimpice ; 

 Desi sportivul are o varsta inaintata pentru sportul de performanta, experienta acumulata si 
potentialul dovedit ne asigura ca sportivul poate concura cu succes in continuare, la concursuri de 
mare anvergura. 

 

2. Muscalu Nicoleta Angelica: 

a) Includere in lotul Olimpic: 

 Sportiva a fost inclusa in lotul olimpic in luna noiembrie 2018, colectivul tehnic fiind condus 
de antrenorul Adrian Cherciu, ca urmare a performantelor obtinute la nivel de juniori (locul 3 la CM 
juniori, platforma sincron). 

Cupa Mondiala Tokio - Calificari 

b) Calificare Jocuri Olimpice – Cupa Mondiala FINA, aprilie 2021: 

 La Cupa Mondiala evolutia sportivei s-a oprit in calificarile probei Individual Platforma 10m, 
obtinand un punctaj de 216.75p clasandu-se pe locul 31 la general. Punctajul a fost influentat de 
ratarea unei sarituri, din cele 5 prezentate. 

c) Concluzii si potential de viitor in vederea participarii cu succes la JO 2024 

 Obiectivul de calificare la JO nu a fost indeplinit. 

  Clasarea pe locul 31 in proba individuala este sub posibilitatile reale ale sportivei. 
Consideram ca restrictiile pandemice si dificultatea in pregatire datorata lor, asociate cu lipsa de 
experienta la nivel de seniori, a dus la obtinerea unui rezultat destul de departe de locurile cu 
potential de calificare. 

Sportiva are timp suficient, intr-un nou ciclu olimpic, sa se adapteze la concursurile de seniori prin 
acumulare de experienta competitionala, pastrand sanse reale de calificare la Jocurile Olimpice 
2024. 

 

3. Pavel Antonia: 

 Sportiva a fost inclusa in lotul olimpic in luna noiembrie 2018, colectivul tehnic fiind condus 
de antrenorul Adrian Cherciu, ca urmare a performantelor obtinute la nivel de juniori (locul 3 la CM 
juniori, platforma sincron). 



13  

 La Campionatul Mondial de seniori, 12 - 28.07.2019, Gwangju – Corea de Sud, sportiva a 
participat la doua probe, obtinand in proba de Sincron platforma locul 11 cu (260.82 puncte) si 
Individual platforma locul 19 cu (273.90 puncte). 

 Prin clasarea pe locul 19, cea mai buna performanta a componentilor lotului olimpic de 
sarituri, sportiva avea sanse reale de calificare la Jocurile Olimpice, deoarece la urmatoarea 
competitie de calificare, Cupa Mondiala de la Tokyo, urmau sa se califice primele 18 sportive. 

 Din pacate sportiva a suferit o operatie chirurgicala la ochi in ianuarie 2020, fapt care a dus 
la intreruperea carierei sportive. 

 

 

1.5. ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ INTERNĂ ÎNOT 2021 

  Din cauza restrictiilor impuse de pandemie, calendarul competitional a fost adaptat in asa 

fel incat sa se respectele normele de protectie impotriva pandemiei. 

 Au fost organizate 9 campionate nationale cu reprezentare la toate categoriile de varsta si 
sex. La aceste competitii au participat sportivi din 83 de cluburi afiliate. 

 A fost organizata prima editie a Campionatului National de inot in ape deschise, in 
parteneriat cu CS Atena Constanta, pentru junior, tineret si seniori. 

 Am reusit implementarea unui sistem de eliberare electronica a diplomelor pentru 
premierea sportivilor, pe platforma frnpm.ro. 

 Numărul total al secțiilor afiliate la FRNPM în anul 2021 a fost de 161 fata de 144 in 2020, 
136 in 2019, 129 in 2018, 127 in 2017. (anexa 2). 

 Performanțele acestora sunt ilustrate în Clasamentul General pe secții (in anexa) întocmit 
pe baza cumulului de puncte din Campionatele Naționale la fiecare categorie de vârstă. 

 Am constatat o crestere a numarului total de sportivi legitimati, crestere amplificata si de 
introducerea unui nou tip de legitimatie in 2020, de practicant, care confera dreptul de participare 
la competitiile recunoscute de catre FRNPM, altele decat cele din calendarul propriu. Modul de 
recunoastere a performatelor obtinute in aceste competitii este stipulat in procedurile prezentate 
pe site-ul federatiei. 

 

INOT - ANALIZA COMPARATIVA PARTICIPARI PE CATEGORII DE VARSTA SI SEX 2020-2021  
 

FEMININ 
2020 

FEMININ 
2021 

DIFERENTA MASCULIN 
2020 

MASCULIN 
2021 

DIFERENTA 

COPII 204 263 59 219 296 77 

CADETI 127 226 99 205 356 151 

JUNIORI 69 124 55 93 150 57 

TINERET 38 57 19 44 90 46 

SENIORI 14 31 17 30 46 16 

TOTAL 452 701 249 591 938 347 
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STATISTICA COMPARATIVA PARTICIPARE SPORTIVI 2013-2021 

AN FEMININ MASCULIN TOTAL 

2021 701 938 1639 

2020 452 591 1043 

2019 762 1067 1829 

2018 746 1051 1797 

2017 727 1085 1812 

2016 677 1018 1695 

2015 574 837 1411 

2014 554 879 1433 

2013 558 821 1379 

 

 

1.6. ACTIVITATEA COMPETITIONALĂ INTERNĂ SĂRITURI ÎN APĂ 2021 

 

 În anul competițional 2021 s-au organizat 2 Campionate Naționale, unul pentru seniori, 
juniori A si B, si unul pentru juniori C si D. Pentru respectarea distantarii sociale s-au desfasurat 
doar probe individuale.  

 Activitatea s-a desfășurat în 8 secții afiliate. 

 Din pacate inchiderea prelungita a bazinelor din Bucuresti si Sibiu a dus la scaderea 
numarului de sportivi si de scaderea nivelului tehnic a sportivilor care se pregatesc doar pe uscat. 

 

 

LISTA SECȚIILOR SPORTIVE SĂRITURI ÎN APĂ AFILIATE F.R.N.P.M. 31.12.2021 

 

1. Cl. Sp. Municipal BACAU  

2. Lic.cu Pr. Sp. EMIL RACOVITA BUCURESTI 

3. Cl. Sp. Municipal SIBIU 

4. Cl. Sp. "OLIMPIA" BUCURESTI 

5. Sport Club Municipal BACAU 

6. Cl. Sp. Scolar SIBIU 

7. Cl. Sp. al Armatei "STEAUA" BUCURESTI 

8. Cl. Sp. Scolar "TRIUMF" BUCURESTI 
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1.7. ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ INTERNĂ PENTATLON MODERN 2021 

In competitional 2021, Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern, a organizat doua 
Campionate Nationale si prima editie a Cupei Romaniei laser run.  

 Din cauza faptului ca in anul 2020, nu au participat la campionatul national de seniori, 
minim 6 structuri sportive, si astfel nu s-au indeplinit conditiile necesare finantarii prin contractual 
cu M.T.S., aceasta competitie a fost finantata din veniturile proprii ale federatiei. La buna 
desfasurare a competitiilor din Bucuresti a contribuit clubul CS Olimpia Bucuresti prin punerea la 
dispozitie a bazei sportive proprii.  

De asemenea remarcam interesul si sprijinul LPS Banatul Timisoara si CSU Politehnica 
Timisoara pentru organizarea Cupei Romaniei laser run la Timisoara. 

Pentru a asigura viitorul acestei ramuri sportive şi pentru a mări numărul practicanţilor de 

pentatlon modern, mai ales la categoriile de copii şi juniori, considerăm necesară colaborarea cu 

specialiştii de la secţiile de înot, pentru ca aceştia să-i îndrume şi către pentatlon modern. De 

asemenea este necesara cresterea numarului sectiilor participante la campionatele nationale 

pentru a putea beneficia de finantare din partea Ministerului Sportului conform conditiilor de 

finantare impuse. 

 

LISTA SECȚIILOR SPORTIVE PENTATLON MODERN AFILIATE F.R.N.P.M. 31.12.2021 

   1 As. BUCHAREST SPORT CLUB ELITE 

2 Cl. Sp. OLIMPIA BUCURESTI 

3 LPS BANATUL TIMISOARA 
4 CSA STEAUA BUCURESTI 

5 CS UNIVERSITATEA TIMISOARA 

                                   

1.8. ACTIVITATEA  MASTERS 2021 

 Anul trecut s-au implinit exact 10 ani de la oficializarea disciplinei Masters in cadrul 

FRNPM, dar din cauza pandemiei, activitatea a fost mult diminuata, mai ales in ceea ce priveste 

calendarul competitional, la fel ca si in 2020.  

 Campionatele Mondiale din Japonia, au fost cele mai afectate, initial au fost doar amanate, 

apoi au fost reatribuite Ungariei, urmand a avea loc in iunie 2022. 

 Din fericire, in luna iulie s-a reusit organizarea Campionatului National in Bucuresti, in 

bazinul Complexului Sportiv National Lia Manoliu, unde au participat 120 de sportivi din 20 de 

cluburi, iar in august, in colaborare cu Clubul  Sportiv Atena Constanta s-a bifat si o premiera: 

prima editie a Campionatelor Nationale masters pentru inotul in ape deschise, la Constanta. La 

ambele competitii au avut drept de participare doar sportivii legitimati la unul dintre cluburile 

afiliate. 

 Competitii locale – a fost organizata o singura competitie, la Ploiesti, organizata de Clubul 

Shark din localitate. 

 Recorduri Nationale - S-a reusit reactualizarea recordurilor nationale masters, in vigoare la 

01.10.2021.  

 Consideram ca activitatea „Masters” pe anul 2021 a fost foarte afectata de restrictiile 

pandemiei, ne bucuram insa ca s-a reusit redeschiderea bazelor de antrenament, pentru toti cei 

dornici de miscare. In ciuda acestor greutati, s-au inregistrat  noi legitimari, iar pentru anul 2022 ne 

propunem, ca actuala comisie masters sa gaseasca cele mai bune solutii pentru cresterea 
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numarului de practicanti, cooptarea acestora in cluburile cu grupe masters, dar si reglementarea 

cat mai eficienta a acestei activitati. 

1.9 Valorificarea si imbunatatirea resurselor umane: 

 

a. In anul 2021 a fost continuata reorganizarea activitatii administrative a FRNPM in ceea ce 

priveste arbitrajul, acreditarea competitiilor si certificarea performantelor. In acest sens, au fost 

create proceduri si criterii specific;  

b. In luna aprilie 2021 a fost finalizat cursul de antrenori FINA level 1, prin parcurgerea   modu-

lului on-line si sustinerea examenului final. Au promovat examenul un numar de 18 antrenori. 

c. Pentru imbunatatirea calitatii cunostiintelor antrenorilor, FRNPM a organizat on-line, in 

colaborare cu Centrul National de Formare si Perfectionare al Antrenorilor, in perioada    13-

14.12.2021, “Cursul de formare si perfectionare a antrenorilor”. Pe parcursul celor 2 zile, au 

prezentat lucrari de specialitate 6 lectori din Romania, cadre universitare si antrenori de mare 

performanta. Au fost prezenti 120 cursanti, antrenori la cluburile afiliate. 

d. In ceea ce priveste arbitrajul la inot, cu ajutorul domnilor Dan Ardelean si Marius Grigore,     

arbitrii FINA, am elaborat o serie de procedure si un regulament de organizare a activitatii  de 

arbitraj in Romania. Acest regulament prevede categoriile de arbitrii, atributile acestora  si 

modalitatea de formare si promovare. 

Au fost organizate 3 cursuri de arbitrii on-line, in urma carora s-a format un corp de arbitraj  na-

tional cuprinzand 209 arbitri acreditati. 

Arbitrii Dan Ardelean si Grigore Marius au fost inclusi pe lista FINA si au fost selectionati 

pentru Campionatele europene de seniori 2021. 

e. La disciplina sarituri in apa, suntem reprezentati de catre arbitrii internationali Daniela Ilies si 

Florin Avasiloae care au arbitrat la Campionatele Europene 2021, respectiv Jocurile Olimpice 

2020. 

f. Reprezentantele inotului artistic, doamnele Ildiko Cmeci si Irina Hanescu au participat la  LEN 

Artistic Swimming Clinic, Belgrad, in perioada 28-30.11.2021, aceasta fiind prima participare 

oficiala a reprezentantilor FRNPM la evenimente LEN sau FINA pentru inot artistic. 

 

1.10  Intarirea imaginii federatiei: 

 

a. Reprezentare federatiei la nivel international:  

Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern a fost reprezentata la nivel      international 

prin  participarea doamnei presedinte Camelia Potec si a secretarului    general  Matei Giurca-

neanu la Congresul FINA 2021, si prin participarea la sedintele comisiilor de specialitate LEN 

si FINA (Camelia Potec – comisia sportivilor si board LEN/FINA, Carmen Bunaciu – comisia 

masters LEN si dr. Marian Anghelescu – comisia medicala LEN). 

La Congresul extraordinar FINA 2021 si LEN 2021, au participat doamna presedinte Camelia 

Potec si domnul antrenor federal Silviu Anastase. 

 

b. Pentru popularizarea imaginii sportivilor reprezentativi si a activitatii acestora, a fost demarata 

o campanie de promovare a acestora pe retelele propria de socializare (Instagram), cu 

rezulate cuantificabile prin cresterea numarului de vizionari unice; 

c. A fost continuata politica de transmitere live pe internet a Campionatelor Nationale. Aceste 

transmisii au generat un numar de peste 90.000 de vizitatori unici, fapt ce ne da o imagine 

realista a interesului societatii pentru sportul nostru. 
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2.  EXECUȚIA  BUGETARĂ la 31.12.2021 

 

BUGET 2021 

sumei aprobate din bugetul MTS (sume alocate de la bugetul de stat) şi a veniturilor proprii ale federaţiei pe programe, subprograme şi categorii de 

cheltuieli 

    

    

   lei 

Programe, subprograme, categorii de cheltuieli Realizari 2021 

  MTS     

  Alocaţii Alte Total 

  buget  venituri 2021 

  

 de stat 

    

1 2 3 4=2+3 

A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" - total, 

3,317,790 2,236,075 5,553,865 din care : 

I. Subprogramul pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale - total, 

801,830 1,246,008 2,047,838 din care : 

● cazare, masă, transport, susţinătoare de efort şi medicamente, materiale sanitare 601,830 1,245,936 1,847,766 

● cercetare ştiinţifică 60,000   60,000 

● alte cheltuieli (cirie sala, refacere, spalat echipam, imprimat echipament, diurna meci de preg. in 
strainatate) 140,000 72 140,072 

II. Subprogramul calendar sportiv naţional - total, 

386,165 27,200 413,365 din care : 

● cheltuieli cu organizarea competiţiilor sportive naţionale 347,765 27,200 374,965 

● premii (medalii, diplome, tricouri, etc.) 38,400 0 38,400 

III. Subprogramul calendar sportiv internaţional (competiţii sportive  

912,016 166,913 1,078,929 

internaţionale) - total, 

din care : 

● cheltuieli de participare/organizare competiţii sportive internaţionale 

805,416 166,888 972,304  (transport internaţional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute de lege) 

● premii (altele decât cele acordate de către MTS şi COSR) 106,600 25 106,625 

IV. Cheltuieli de personal aferente salariaţilor care derulează programul, corespunzătoare 

645,000 504,055 1,149,055  unui număr de 15.25 posturi, total 

V. Cheltuieli bunuri şi servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III şi IV, 

129,918 266,357 396,275 

 necesare desfăşurării programului (cu excepţia cheltuielilor de telefonie şi a celor 

 privind carburanţii, cheltuieli suportate din venituri FRV) 

VI. Cheltuieli materiale şi echipament sportiv 57,501 0 57,501 

VII. Cheltuieli control doping 30,000 282 30,282 

VIII. Cheltuieli  de participare la congrese, conferinte internaţionale si alte asemenea 11,400 20,623 32,023 

IX.Cheltuieli organizare cursuri de perfecţionare antrenori 7,838 0 7,838 

X.Cheltuieli pentru activitati de pregătire, organizare/participare competiţii juniori mici 331,922 4,637 336,559 

XI. Cheltuieli  pentru activitati de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani 0 0 0 

XII. Cheltuieli indemnizatii sportive pentru juniori I si tineret 4,200 0 4,200 

B. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei       

materiale sportive" - total, din care:       

I. Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive       

II. Investiţii şi reparaţii capitale       

III. Bunuri de natura activelor fixe       

TOTAL A + B 3,317,790 2,236,075 5,553,865 
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3. Raport Comisie Cenzori – va fi prezentat separat de catre membrii comisiei; 

 

 

4. PLAN ACTIVITATE 2022 

 

Obiectivele principale 2022: 

 

1. Performanta sportiva: 

 Principalul obiectiv pentru 2022 este punerea bazelor pentru calificarea si participarea cu 

success la Jocurile Olimpice 2024, cu un numar de 5-6 sportivi de la inot si sarituri in apa. De 

asemenea aveam ca obiectiv castigarea a 2 medalii la Campionatele Europene seniori si 3 medalii 

la Campionatele Europene de juniori, inot si sarituri in apa. 

 Continuam parteneriatului cu C.O.S.R. prin programele de burse olimpice si centre olimpice 

pentru tineret. In anul 2022 am schimbat dinamica derularii acestor programe, prin cresterea 

ponderii juniorilor, in vederea formarii loturilor de perspectiva pentru Jocurile Olimpice 2028. In 

acest moment avem 23 sportivi de la inot si sarituri in programul B.O.P.J. si 7 sportivi in 

C.N.O.P.T. Bacau si Bucuresti. 

 

 

2. Dezvoltarea si managementul federatiei, imbunatatirea bazei materiale: 

 Cea mai mare provocare pentru 2022 este organizarea Campionatelor europene de juniori 

pentru inot si sarituri in apa la Otopeni. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost depuse 

documentatiile necesare la Ministerul Tineretului si Sportului in anul 2021 si 2022, a fost obtinut 

acordul LEN si au fost realizate documentele necesare organizarii, respectiv planurile de masuri, 

buletine informative, planuri organizare si amenajare a bazelor sportive. 

 De asemenea, ne propunem continuarea procesului de implementare a tehnologiilor 

digitale in administrarea federatiei. In anul 2018 am inceput instalarea unei platforme menite sa 

asigure desfasurarea competitiilor si administrarea bazei de date ale federatiei, iar in anul 2019 la 

toate campionatele nationale s-a folosit sistemul de inscriere on-line. In perioada 2020-2021 am 

reusit implementarea unor noi functii (ex: eliberare diplome, prezentare arbitrii, prezentare loturi). 

Pentru anul 2022 ne dorim imbunatatirea sistemului si adaugarea de noi facilitati, respectiv 

corelarea recordurilor nationale si posibilitatea introducerii direct in baza de date a performantelor 

obtinute la competitiile acreditate, etc.. 

 Ne dorim simplificarea procesului de administrare a legitimarii sportivilor si transpunerea in 

noua platforma a tuturor informatiilor ce privesc activitatea federatiei. 

 Pentru imbunatatirea organizarii competitiilor de sarituri in apa am inceput in 2021 folosirea 

unei tabele moderne de arbitraj, echipament ce poate fi utilizat si in organizarea competitiilor de 

inot artistic si sincron. In anul 2022 ne propunem organizarea unei competitii demonstrative de inot 

artistic. 

 Avand in vedere solicitarile venite din partea autoritatilor locale si centrale privind asistenta 

in privinta proiectarii si construirii de noi bazine, vom continua implicarea in aceasta directie prin 

toate mijloacele disponibile la nivelul federatiei. 
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3. Dezvoltarea resurselor umane: 

  

 Pentru dezvoltarea resurselor umane dorim sa actionam in trei directii: optimizarea 

procedurilor interne de administrare a federatiei si a cluburilor sportive, cresterea calitatii 

procesului de antrenament si reglementarea arbitrajului la competitiile de inot si sarituri in apa. In 

anul 2020 a fost propusa, aprobata si implementata procedura de organizarea a arbitrajului la inot. 

In 2022 ne dorim extinderea corpului de arbitrii de inot acreditati in toate localitatile unde se 

organizeaza competitii si demararea acestui proces si la sarituri in apa. 

 Ne propunem continuarea cursurilor de formare a specialistilor in parteneriat cu FINA. 

 

4.  Diversificarea si promovarea disciplinelor din cadrul federatiei: 

 

a. inot in ape deschise – ne propunem continuarea organizarii campionatului national pentru 

juniori, seniori si masters si formarea unui corp de arbitri pentru aceasta disciplina 

 

b. inor artistic sincron – prin infiintarea comisiei de inot artistic si sincron si inceperea 

legitimarii sportivilor de la aceasta disciplina, ne dorim dezvoltarea acestei discpline. Obiectivele 

pe termen scurt sunt elaborarea unui regulament propriu, formarea unui corp de arbitrii si 

accesarea unor cursuri de antrenori LEN sau FINA, organizarea unei competitii de testare, iar pe 

termen lung, obiectivele sunt organizarea campionatelor nationale si formarea unor echipe 

reprezentative; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

 Calendar competițional inot - 2022 

 

Nr. Competiție Bazin Categorie Locație Dată 

1. Etape regionale – Copii 

(CENTRE) 

50m Copii 10-11 ani Baia Mare, 

Bacău, 

Izvorani 

19-

20.03.2022 

2. Campionat Naţional în bazin 

de 50m 

 

50m Sen.+Tin.+Jun. Bacău 23-

26.03.2022 

3. Etape regionale – Cadeţi 

(CENTRE) 

50m Cadeti 12-14 ani Baia Mare, 

Bacău, 

Izvorani 

09-

10.04.2022 

4. Cupa României  50m Masc. 15-18 ani 

(open) 

Fem. 14-17 ani 

(open) 

Târgoviște 01-

04.06.2022 

5. Campionat Naţional Masters 

 

50m Masters Reșița 14-

15.05.2022 

6. Campionat Naţional de Copii 

 

50m Copii 10-11 ani Brașov 10-

12.06.2022 

7. Campionat Naţional al 

Cadeţilor 

 

50m Cadeţilor 12-14 

ani 

Targoviște 22-

26.06.2022 

8. Campionatul Naţional în ape 

deschise 

 

- Sen.+Tin.+Jun. Constanța 20-

21.08.2022 

9. Campionatul Naţional în 

bazin de 25m 

 

25m Sen.+Tin.+Jun. Miercurea 

Ciuc 

10-

13.11.2022 

10. Campionatul Național de 

poliatlon copii 

 

50m Copii 10-11 ani Târgu 

Mureș, 

Bacău 

25-

27.11.2022 

11. Cupa României în bazin de 

50m cadeți/ Campionatul 

Național în bazin scurt 

50m/ 

25m 

Cadeti 12-14 ani Brașov/Otop

eni/ 

Miercurea 

Ciuc 

08-

11.12.2022 
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Calendar competițional sărituri în apă - 2022 

 

Nr. Nume Categorie Locatie Data 

1. Campionatul National seniori, junior A, 

juniori B 

 

Sen.+Jun.A+Jun.

B. 

Bacau 15-17.04 

2022 

2. Campionatul National juniori C si juniori 

D    

 

Jun.C+Jun.D. Bacau 06-

08.05.2022 

3. Cupa Romaniei juniori C si juniori D 

 

Jun.C+Jun.D. tbd 28-

30.10.2022 

4. Cupa Romaniei seniori, juniori A si 

juniori B 

 

Sen.+Jun.A+Jun.

B. 

tbd 09-

11.12.2022 

 

 

Calendar competițional național Pentatlon Modern – 2022 

 

Nr. Nume Locație Data 

1 Campionat Național Laser Run București 29.04.2022 

2 Campionat Național de Pentatlon Modern (4 si 5 

probe) 

București 14-15.05.2022 

3 Campionat Național de Triatlon(PM) Bucuresti 17-18.09.2022 

4 Cupa Roâniei Laser Run Timisoara 01-02.10.2022 
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5. Proiect buget venituri si cheltuieli 2022 

    

PROIECT DE BUGET 2022 

sumei aprobate din bugetul MS (alocaţie de la bugetul de stat prin MS) şi a veniturilor proprii ale federaţiei pe 

programe, subprograme şi categorii de cheltuieli 

 
    
    

PROGRAM 2022 

  
Din bu-
getul MS 

Alte veni-
turi  

Total 

Programe, subprograme, categorii de cheltuieli Alocaţii 2022 

  buget    

  stat     

        

1 2 7 3=1+2 

A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" - total, 

5,800,000 936,251 6,736,251 din care : 

I. Subprogramul calendar sportiv naţional - total 

500,000 50,000 550,000 din care : 

● cheltuieli cu organizarea competiţiilor sportive naţionale 400,000 40,000 440,000 

● premii (medalii, diplome, tricouri, etc.) 100,000 10,000 110,000 

II. Subprogramul calendar sportiv internaţional (competiţii sportive 

1,372,511 137,251 1,509,762 

internaţionale) - total, 

din care : 

● cheltuieli de participare/organizare competiţii sportive internaţionale 
(transport internaţional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute 
de lege) 1,272,511 137,251 1,409,762 

● premii (altele decât cele acordate de către MS şi COSR) 100,000     

III. Subprogramul pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale - total, 

2,000,000 200,000 2,200,000 din care : 

● cazare, masă, transport, susţinătoare de efort şi medicamente  1,640,000 164,000 1,804,000 

● cercetare ştiinţifică 60,000 6,000 66,000 

● alte cheltuieli (chirie sala, refacere/recuperare, asigurari medicale,servicii 
medicale, diurna pt deplasari, CAS antrenor, kinetoterapeut, maseur etc.) 300,000 30,000 330,000 

IV. Cheltuieli de personal aferente salariaţilor care derulează programul,  

887,489 450,000 1,337,489  corespunzătoare unui număr de 15,25 posturi, total 

V. Cheltuieli bunuri şi servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III şi IV, 

160,000 16,000 176,000 

necesare desfăşurării programului, cu excepţia cheltuielilor de telefonie şi a  

celor privind carburanţii 

VI. Cheltuieli materiale şi echipament sportiv 100,000 10,000 110,000 

VII. Cheltuieli control doping 30,000 3,000 33,000 

VIII. Cheltuieli de participare la congrese, conferinţe internaţionale 200,000 20,000 220,000 

IX. Cheltuieli organizare cursuri de perfecţionare antrenori 100,000 10,000 110,000 

X. Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii 
pentru juniori mici 400,000 40,000 440,000 

XI. Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii 

pentru copii sub 9 ani 0   0 

XII. Cheltuieli indemnizatii sportive pentru juniori I şi tineret  50,000   50,000 

XIII. Cheltuieli pentru activități de pregătire, organizare/participare competiții 
pentru persoane cu nevoi speciale       

    
B. Programul "Întreţinerea si funcţionarea bazei 

0 0 0 materiale sportive" - total, 

din care :       

I. Cheltuieli de întreținere și funcționare pentru bunurile imobile primite de 
către federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul pub-
lic/privat al statului și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în 

proprietatea privată a federației sportive naționale 0   0 

TOTAL A + B 5,800,000 936,251 6,736,251 

    
    
    

NOTA - BUGETUL POATE  SUFERII  MODIFICARI ULTERIOARE IN FUNCTIE DE ACTELE ADITIONALE LA CONTRACTUL SEMNAT 

CU MS SI SUPLIMENTAREA VENITURILOR FRNPM 
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6. AFILIERE DEFINITIVĂ STRUCTURI SPORTIVE 2021 - 2022 

2021 

SCC ACS Stejarii Country Club Bucuresti 

WSC As. Sp. World Swim Club-Clubul Mondial de inot - Buc. 

AQS ACS Aqua Swim - Bucuresti 

2022 

CSN ACS Nautica Bacau- cerere afiliere sarituri 

OBS ACS OBSWIM , Bucuresti 

AOS ACS Oxigen Slatina, Olt 

A4S ACS ALL 4 Sport Sibiu 

ACV ACS CS Viitorul Sibiu 

AIB ACS Academia de Inot Baia Mare 

FLY A.S. FLYKICK Baia Mare 

ATU  ACS de Natatie Atlantis Tulcea 

LSV Liceul cu Program Sportiv Suceava 

VIV ACS Viva Sport Bucuresti 

LYK As. De Tineret Club Sportiv de Tineret Lykaios - Valcea 

MCT CSM Constanta 

ISP ACS I-Sport Pro - Bucuresti 

 

7. Dezafilieri structuri sportive 2021-2022:  

2021 

SBM Cl. Sp. Scolar Nr. 2 – Baia Mare 

2022 

ATB CS Aqua Team - Bucuresti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


