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ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN

ORDINE DE ZI:

1. Raportul Biroului Federal privind activitatea pe anul 2018;
2. Execuţia Bugetarǎ pe anul 2018;
3. Prezentarea ṣi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori;
4. Prezentarea ṣi aprobarea Planului de activitate pentru anul 2019;
5. Prezentarea ṣi aprobarea Bugetului de venituri ṣi cheltuieli pe anul 2019;
6. Diverse.
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ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN 2019

Cuprins:
1. Raport Birou Federal activitate 2018:
1.1. Calendarul competițional intern și internațional înot 2018;
1.2. Calendarul competițional intern și international sărituri în apă 2018;
1.3. Calendarul competițional intern și international pentatlon modern 2018;
1.4. Activitatea competițională internațională a FRNPM în anul 2018 – obiective;
1.5. Activitatea competițională internă la înot;
1.5.1. Analiză activitate competițională sportivi viză anuală (categorii vârstă/sex) 31.12.2018;
1.5.2. Analiza comparativă a participării sportivilor la activitatea competițională 2013 – 2018;
1.6. Activitatea competițională internă la sărituri în apă;
1.7. Activitatea competițională internă la pentatlon modern;
1.8. Activitatea competițională de masters 2018;
1.9. Valorificarea si imbunatatirea resurselor umane;
1.10. Intarirea imaginii federatiei;
2. Execuția Bugetară pe anul 2018;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori;
4.1. Prezentarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2019;
4.2. Propunerea afilierii definitive a structurilor sportive 2018 – 2019;
4.3. Propunerea excluderii structurilor sportive conform statutului FRNPM;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019;
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1.1. Calendar competitional intern si international inot 2018

a.

Calendar competitional intern 2018

1. 21-25.03.2018 - Campionat Naţional Seniori Tineret Juniori bazin 50 m – Bacău;
2. 13-15.04.2018 - Etape regionale Cadeţi (12-14 ani), CENTRE - Resita, Bacău, Izvorani;
3. 20-22.04.2018 - Etape regionale Copii (10-11 ani) , CENTRE – Baia Mare, Bacău, Izvorani;
4. 04-06.05.2018 - Campionat Național Școlar (12-14 ani) – Reșita;
5. 24-27.05.2018 - Campionatele Internaţionale ale României – București;
6. 09-10.06.2018 - Campionat Naţional Masters – Târgoviște;
7. 22-24.06.2018 - Campionat Naţional Copii (10-11 ani) – Brașov;
8. 12-15.07.2018 - Campionat Naţional Cadeţi (12-14 ani) – Târgoviște;
9. 16-18.11.2018 - Campionat Naţional Poliatlon Copii (10-11 ani) – Bacău;
10.

22-25.11.2018 - Campionatul Naţional Sen. Tin. Jun. bazin de 25 m - Miercurea Ciuc;

11.

13-16.12.2018 - Campionat Naţional Poliatlon Cadeţi (12-14 ani) – Pitești;

b.

Calendar competițional internațional 2018
1. 05-06.05.2018 - Balkan Games, F 16-17 ani / M 17-18 ani, Sarajevo, BIH;
2. 04-08.07.2018 - European Jun. Swimming Championships, F14-17 ani/M15-18 ani, Helsinki FIN;
3. 03-12.08.2018 - European Swimming, Diving, Synchro & OWS Championships, Glasgow GBR;
4. 06-18.10.2018 - 3rd Summer Youth Olympic Games), F/M 15-18 ani Buenos Aires ARG;
5. 30.11-02.12.2018 - Central European Countries Swimming Jun. Meeting, F 13-14 ani M 15-16 ani,
Novi Sad (SRB);
6. 11-16.12.2018 - 14th FINA World Swimming Championships (25m) Hangzhou (CHN);
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1.2. Calendar sportiv intern si international sarituri in apa 2018
a.

Calendar competitional intern 2018:

1. Campionat Național Seniori Tineret Juniori 30.03-01.04.2018 Bacău;
2. Campionat Național Seniori Tineret Juniori 18-20.05.2018 Bacău;
3. Campionat Național Cadeți Copii 13-15.07.2018 Sibiu;
4. Campionat Național Cadeți Copii 02-04.11.2018 Sibiu;

b.

Calendar competițional internațional 2018:
1. Campionatele Balcanice de Sărituri în Apă, Juniori A+B, 25-27.05.2018 Belgrad Serbia;
2. European Junior Diving Championships 26.06-01.07.2018 Helsinki FIN;
3. World Junior Diving Championship July 23-29.07.2018, Kiev UKR;
4. Summer Youth Olympic Games 06-18.10.2018 Buenos Aires, ARG;
5. World Cup FINA High Diving 09-10.11.2018 Dubai UAE;

c.

Corespondentul grupelor de vârstă la sărituri în apă:
-

Juniori D 10 – 11 ani/Copii
Juniori C 12 – 13 ani/Cadeți
Juniori B 14 – 15 ani/Juniori
Juniori A 16 – 18 ani/Tineret
Seniori 19 +

1.3. Calendar competitional intern pentatlon modern 2018
1. Campionatul Național de Seniori și Juniori Pentalon Modern, 22-24.06.2018, București.
2. Campionatul Național de Tineret B (Triatlon modern), Tineret C+D+E (Biatlon modern) –
7.07.2018, București;

-

.
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1.4. ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ 2018 – Obiective vs Realizari

In anul 2018 au fost indeplinite si chiar depasite obiectivele asumate la toate competitiile international de
obiectiv, atat la juniori cat si la seniori. Mai jos se regaseste un tabel comparativ obiective vs realizari, iar
apoi detalii pentru fiecare ramura sportive in parte. Rezultatele complete se regasesc in anexa 1.
Denumirea
competiţiei

1
2

Balkan Games
Swimming
Balkan Games diving

4

European Junior
Swimming
Championships
European Junior Diving
Championships

5

World Junior Diving
Championship

3

6
7
8
9
10

European Swimming
Championship
Youth Olympic Games
(inot)
Youth Olympic Games
(sarituri in apa)
Concursul Tarilor
Central Europene
World Short Course
Swimming
Championships

Obiective propuse

Performante
realizate

10 locuri I-III
10 locuri IV-VI
6 locuri I-III
6 locuri IV-VI
2 loc I-III
1 loc finala

1 loc I-III
1 loc finala

21 locuri I-III
20 locuri IV-VI
15 locuri I-III
10 locuri IV-VI
1 loc I
1 loc II
1 loc VI
1 loc II
3 locuri IV-VI
1 loc finala
1 loc III
1 loc V
1 loc finala
1 loc II
1 loc IV

1 loc I-III
1 loc IV-VI

2 loc II
1 loc VI

1 loc finala

1 loc finala

10 locuri I-III

15 locuri I-III

1 loc finala

1 loc finala

Locul de
desfăşurare
(ţară, localitate)

Perioada de
desfăşurare

Sarajevo, BIH

05-06.05.2018

Belgrad,
Serbia

25-27.05.2018

Helsinki,
Finlanda

04-08.07.2018

Helsinki,
Finlanda

26.0601.07.2018

Kiev,
Ucraina

23-29.07.2018

2 locuri finala

Glasgow,
Marea Britanie

03-12.08.2018

Buenos Aires,
Argentina

06-18.10.2018

Buenos Aires,
Argentina
Novi Sad,
serbia
Hangzhou,
China

06-18.10.2018
8-9.12.2018

1 loc I-III
1 loc IV-VI

13-17.12.2018

Inot – rezultate internationale detailate pentru principalele competitii:
1.

Campionatul Mondial de seniori in bazin scurt Hangzhou, China:

Performante deosebite:
- loc 8 – Robert Glinta – 100m spate;
Lot sportivi: Robert Glinta, Daniel Martin, Catalin Ungur, George Ratiu;
2.

Campionatul European de seniori Glasgow, Marea Britanie;

Performante deosebite:
- loc 2 - Robert Glinta – 50m spate;
- loc 4 - Robert Glinta – 100m spate;
Lot sportivi: Robert Glinta, Bogdan Scarlat, Andrei Anghel, George Ratiu;
3.

Jocurile Olimpice de Tineret Buenos Aires, Argentina:

Performante deosebite:
- loc 2 - Daniel Martin -100m spate;
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- loc 2 - Daniel Martin - 200m spate,
- loc 6 - Ratiu George – 50m liber;
Lot sportivi: Daniel Martin, George Ratiu, Claudia Gadea, Ingrid Huszar;
4.

Campionatul European de juniori Helsinki, Finlanda:

Performante deosebite:
- loc 1 - Daniel Martin – 100m spate;
- loc 2 - Daniel Martin – 200m spate;
- loc 6 - Gadea Claudia – 400m mixt;
Lot sportivi: Gadea Claudia – STE, Gadea Gabriela – STE, Huszar Ingrid – COR, Ratiu Maysa – STE,
Dascal Ana – UCJ, Martin Daniel – SCB, Dumitrache Gabriel – LER, Haiducu Laurentiu, Stoica George –
STE, Vaipan Radu – MTS;

Sarituri in apa
1.
Campionatele mondiale de juniori Kiev, Ucraina:
Performante deosebite:
loc 3 – Muscalu Angelica si Pavel Antonia – platforma sincron;
loc 5 – Muscalu Angelica – platforma individual;
loc 9 – Pavel Antonia – platforma individual;
Lot sportivi: Muscalu Angelica, Pavel Antonia, Dragomir Aurelian, Todirascu Darius;
2.
Jocurile Olimpice de Tineret Buenos Aires, Argentina:
Performante deosebite:
loc 11 – Dragomir Aurelian – platforma individual;
Lot sportivi: Dragomir Aurelian;
3.
Campionatele europene de juniori Helsinki, Finlanda;
Performante deosebite:
Loc 2 - Muscalu Angelica – platforma individual;
loc 4 – Muscalu Angelica si Pavel Antonia – platforma sincron;
loc 4 – Pavel Antonia – platforma individual;
loc 5 – Dragomir Aurelian si Zarnescu Teodor – platforma sincron;
loc 11 – Todirascu Darius;
Lot sportivi: Muscalu Angelica, Pavel Antonia, Dragomir Aurelian, Todirascu Darius, Zarnescu Teodor:
4.

Cupa Mondiala High Diving FINA, Dubai, EAU

Participand pentru prima data la aceasta competitie, Constantin Popovici a obtinut locul 2.

Pentatlon modern
In anul 2018 nu s-au constituit loturi nationale pentru participarea la competitii internationale de obiectiv.

1.5. ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ INTERNĂ ÎNOT 2018
În anul competițional 2018 s-au organizat și desfășurat, conform regulamentului competitional, 7
campionate naționale si 6 campionate regionale, organizate in parteneriat cu Asociatia Municipala de Natatie
Bucuresti, Primaria Municipiului Bacau, DJTS Bacau si Asociatia Judeteana de Natatie Bacau, Primaria
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Municipiului Resita si CSS Resita, DJTS Baia Mare si CSM Baia Mare, Primaria Municipiului Targoviste,
Primaria Municipiului Miercurea Ciuc si Primaria Municipiului Pitesti, dupa cum urmeaza:
- Copii: campionate regionale, campionate nationale si campionate nationale poliatlon;
- Cadeti: campionate regionale, campionate nationale si campionate nationale poliatlon;
- Juniori, Tineret si seniori: campionat national in bazin lung si campionat national in bazin scurt;
- Masters: campionat national in bazin lung;
Numărul total al secțiilor afiliate la FRNPM în anul 2018 a fost de 129 fata de 127 in 2017, 129 in
2016 si 118 in 2015 (anexa 2).
Performanțele acestora sunt ilustrate în Clasamentul General pe secții (anexa 3) întocmit pe baza
cumulului de puncte din Campionatele Naționale la fiecare categorie de vârstă.
Analizând rezultatele din anul competițional 2018 al celor 129 secții afiliate la FRNPM, se remarcă
următoarele:
- 62 sectii (fata de 57 in 2017, 58 in 2016, si 56 în 2015) au punctat în campionatele naționale de
înot semnalându-și prezența la cel puțin o categorie de vârstă;
- 3 sectii , CSA Steaua Bucuresti, CSM Pitesti si CSS Targu Mures, (fata de 2 in 2017, 2 in 2016,
si de una în 2015) au reușit să puncteze la toate categoriile de vârstă, acoperind întreaga gama de
competiții;
- 20 sectii (fata de 17 in 2017, 22 in 2016 si 25 în 2015) din totalul celor afiliate au punctat la
categoria COPII;
- 39 sectii (fata de 34 in 2017, 32 in 2016 si 39 în 2015) au punctat la categoria CADEȚI;
- 29 sectii (fata de 25 in 2017, 26 in 2016, si 11 în 2015) au punctat la categoria JUNIORI;
- 16 sectii (fata de 17 in 2017, 18 in 2016 si 9 în 2015) au punctat la categoria TINERET;
- 13 sectii (fata de 15 in 2017, 14 in 2016 si 17 în 2015) au punctat la categoria SENIORI;
- 60 sectii nu au reușit să puncteze la Campionatele Naționale (la fel ca in 2017, 33? in 2016 si 59
în 2015);
- în bazin de 50m au fost depășite 70 recorduri naționale față de 46 in 2017, 67 in 2016 si 87 în
anul 2015. (anexa 4)
- în bazin de 25m au fost depășite 28 de recorduri naționale față de 40 in 2017, 31 in 2016 si 32 în
anul 2015. (anexa 4)

1.5.1. ANALIZĂ COMPARATIVA 2017 / 2018 ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ SPORTIVI
VIZĂ ANUALĂ (CATEGORII VÂRSTĂ/SEX) 31.12.2018
Sportivi cu viză
anuală
PARTICIPANȚI
la CN 2017/2018
SENIORI
TINERET
JUNIORI
CADEȚI
COPII
TOTAL

TOTAL
GENERAL

MASCULIN FEMININ
TOTAL Sportivi cu viză anuală MASCULIN FEMININ
2017 / 2018 2017 / 2018 2017 / 2018
NEPARTICIPANȚI 2017 / 2018 2017/2018
la CN 2017/2018
58 /
87 /
118 /
394 /
428 /
1085 /

52
71
116
420
392
1051

26 /
46 /
115 /
213 /
327 /
727 /

28
48
110
231
329
746

84 /
80
133 / 119
233 / 226
607 / 651
755 / 721
1812 / 1797

TOTAL
Sportivi cu viză
2017 / 2018
anuală
2017 / 2018

SENIORI
TINERET
JUNIORI
CADEȚI
COPII
TOTAL
COPII 9 ani
și mai mici

3/
22 /
19 /
50 /
124 /
218 /

38
51
86
170
181
526

10 / 25
10 / 41
12 / 76
35 / 88
88/ 103
155 / 333

13 /
32 /
31 /
85 /
212 /
373/

63
92
162
258
284
859

97 /
165 /
264 /
692 /
967/
2185 /

143
211
388
909
1005
2656

334/

336

209 / 208

543 /

544 543 /

544

TOTAL

552 /

862

364 / 541

916 /

1403 2728 /

3200

Numărul total al sportivilor cu viză anuală platita in 2018 este de 3200 fata de 2728 in 2017.
- sportivi participanți la Campionatele Naționale 2018:
1797 fata de 1812 in 2017.
- sportivi neparticipanți la Campionatele Naționale 2018:
859 fata de 373 in 2017.
- sportivi Copii de 9 ani și mai mici, fără drept de participare la C. N.:
544 fata de 543 in 2017.
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1.5.2. ANALIZĂ COMPARATIVĂ PARTICIPARE SPORTIVI ACTIVITATE
COMPETIȚIONALĂ 2013 - 2018
Anul
competițional
2018
2017
2016
2015
2014
2013

MASCULIN
1051
1085
1018
837
879
821

FEMININ
746
727
677
574
554
558

TOTAL
1797
1812

1695
1411
1433
1379

Numărul sportivilor participanți în anul 2018 la Campionatele Naționale a fost de 1797 fata de 1812
in 2017, 1695 in 2016, 1411 in 2015, 1433 in 2014 si 1379 in 2013.
În anul 2018 au participat cu 15 sportivi mai putin fata de 2017.
In anul 2018 au participat cu 102 mai multi sportivi fata de 2016, cu 386 mai multi comparativ cu
anul 2015, cu 364 mai mulți față de anul 2014 și cu 418 în raport cu 2013.
Din elementele statistice de mai sus se desprind urmatoarele aspecte:
-

se constata o crestere de 17% a numarului de sportivi legitimati. Insa aceasta crestere nu se
regaseste in numarul sportivilor participanti in cadrul sistemului competitional, acest numar
ramanand la nivelul anului 2017 (cu o scadere minora).

-

Desi in crestere fata de anul 2017, numarul sectiilor care au punctat la categoria copii este foarte
mic (20), acest fapt indicand o polarizare a activitatii catre cateva cluburi, specializate pe acest
nivel, dar care nu au reusit sa pastreze acesti sportivi si la categoriile superioare de varsta.

-

Numarul de sportivi legitimati, nu este suficient pentru a asigura un numar suficient de sportivi
seniori valorosi. Acest fapt se datoreaza scaderii ratei de promovabilitate de la categoriile mici de
varsta spre cele mari, datorata factorilor sociali in schimbare fata de generatiile trecute. Motivatia
sportivilor s-a schimbat pentru generatiile actuale, simpla deplasare in strainatate sau
suplimentele de hrana nu mai constituie factori motivanti. De asemenea este necesara adaptarea
metodicii predarii inotului si a mijloacelor de antrenament la modul de perceptie si de gandire ale
generatiilor actuale.

1.6. ACTIVITATEA COMPETITIONALĂ INTERNĂ SĂRITURI ÎN APĂ 2018
În anul competițional 2018 s-au organizat 4 campionate naționale la toate categoriile de vârstă.
Activitatea s-a desfășurat în 8 secții afiliate.
LISTA SECȚIILOR SPORTIVE SĂRITURI ÎN APĂ AFILIATE F.R.N.P.M. 31.12.2018

1.
2.
3.
4.
5.

Cl. Sp. Stiinta Municipal BACAU
Lic.cu Pr. Sp. EMIL RACOVITA BUCURESTI
Cl. Sp. Municipal SIBIU
Cl. Sp. "OLIMPIA" BUCURESTI
Sport Club Municipal BACAU
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6. Cl. Sp. Scolar SIBIU
7. Cl. Sp. al Armatei "STEAUA" BUCURESTI
8. Cl. Sp. Scolar "TRIUMF" BUCURESTI

1.7. ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ INTERNĂ PENTATLON MODERN 2018
In competitional 2018, Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern, a organizat 2 Campionate
Nationale:
1.
Campionatul Național de Seniori și Juniori Pentalon Modern, 22-24.06.2018, București.
2.
Campionatul Național de Tineret B (Triatlon modern), Tineret C+D+E (Biatlon modern) –
7.07.2018, București;
La cele 2 competitii au participat sportivi legitimati din 4 cluburi sportive cu sectie de pentatlon
modern (CS Olimpia Bucuresti, CSA Steaua Bucuresti, Politehnica Timisoara si LPS Banatul Timisoara) si
4 cluburi cu sectie de inot dar care au drept de participare la biathlon si triathlon. (Aquis Bucuresti, CSS 1
Bucuresti, BSC si CSS Timisoara,).
Datorita faptului ca in anul 2017, 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., aceste
competitii au fost finantate din veniturile proprii ale federatiei. La buna desfasurare a competitiilor au
contribuit cluburile CS Olimpia Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti prin punerea la dispozitie a bazelor
sportive propri.
La competitia rezervata copiilor si tineretului s-a remarcat un numar mare de participant. Din pacate
la juniori si seniori numarul participantilor este in continuare foarte scazut.
In anul 2018, domnul profesor Calina Constantin a participat la Congresul U.I.P.M..
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 M.T.S. conform conditiilor de finantare impuse.
LISTA SECȚIILOR SPORTIVE PENTATLON MODERN AFILIATE F.R.N.P.M. 31.12.2018

1.
2.
3.
4.

Lic.cu Pr. Sp. „BANATUL” TIMISOARA
Cl. Sp. "OLIMPIA" BUCURESTI
Cl. Sp. al Armatei "STEAUA" BUCURESTI
Cl. Sp. „UNIVERSITATEA” TIMISOARA

1.8. ACTIVITATEA COMPETITIONALA DE MASTERS 2018
Ca si in anii precedenti, am continuat dezvoltarea acestei discipline, fapt dovedit prin cresterea
numarului de practicanti, dar si a celui de participanti la intrecerile nationale si internationale. Acest progres
s-a realizat prin implicarea cluburilor sportive si a sportivilor masters, ce au contribuit atat din punct de
vedere tehnic, cat si organizatoric.
La Campionatul National au avut drept de participare doar sportivii legitimati la unul dintre cluburile
afiliate, dar pentru prima oara am avut si invitati din strainatate, acestia primind diplome pentru clasarile pe
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podium, doar in clasamentele open. Campionatul s-a desfasurat ca si in 2017 la Targoviste, in frumosul
bazin olimpic din localitate. Au participat 155 de sportivi reprezentand 27 de cluburi din Romania si 3
cluburi din strainatate.
In ceea ce priveste competitiile internationale – cea mai importanta a fost Campionatul European
care a avut loc in luna septembrie la Kranj si Bled (Slovenia). La fel ca si la Mondialele din 2017 de la
Budapesta, fiind foarte aproape de noi, a fost un prilej minunat pentru multi romani de a fi prezenti,
consemnandu-se o participare romaneasca destul de numeroasa, la o asemenea competitie. 35 de inotatori
din tara noastra au concurat in bazinul olimpic din Kranj si in lacul Bled, intr-un decor natural foarte frumos.
Printre cluburile participante amintim: CSM Arad, Aqua Sport Galati, CSM Timisoara, Resita 07, Tribeach
Brasov, BSC, Gold Star Baia Mare, Renovatio, Aqua Sport Cluj Napoca.
S-a castigat un numar foarte mare de medalii, 17, dintre care: 10 de aur, 4 de argint si 3 de bronz.
Medaliile de aur au fost cucerite de catre:
Alexandru Coci (Goldstar) castigator la 50,100 si 200 m future;
Ioan Stefan Gherghel (Goldstar) victorios la 50 si 100 m fluture, 50 si 100 m spate;
Miroslav Coicici (Resita 07) s-a impus la 200 m liber;
Razvan Florea, Norbert Trandafir, Tiu Bogdan si Dan Miculescu (Renovatio) au fost primii la
stafetele de 4x50 liber si 4x50 m mixt;
4 medalii de argint:
Alexandru Coci 50 m liber;
Ioan Stefan Gherghel 100 m liber;
Razvan Florea 100 m spate;
Norbert Trandafir 50 m liber;
3 medalii de bronz:
Miroslav Coicici la 400 m liber;
Bogdan Tiu la 50 m liber;
Eugen Follert (Tribeach Brasov) 100 m bras;
S-au inregistrat de asemenea numeroase alte clasari in primele 10 locuri si au fost imbunatatite mai
multe recorduri nationale.
Mentionam ca o premiera a fost si prezenta ca oficial, a lui Carmen Bunaciu, membra a comisiei de
masters din cadrul LEN, aceasta avand bucuria ca printre sutele de festivitati de premiere facute, sa acorde
17 din medaliile campionatelor si inotatorilor romani.
Competitii locale – au fost organizate 9 concursuri locale, la care au participat inotatori masters din
tara si strainatate. Intre aceste competitii se regasesc si 3 in ape deschise la care au participat cu precadere
sportivii din categoria masters, dar si sportivii juniori si seniori. Interesul manifestat pentru aceste competitii
este in crestere si speram ca in urmatorii ani sa se reglementeze si acest tip de intreceri.
Recorduri Nationale - S-a reusit, cu ajutorul colegilor nostri de la Contratimp Campina,
reactualizarea recordurilor nationale masters.
Comisia nationala masters a propus Biroului Federal mai multe reglementari pentru imbunatatirea
activitatii, vizand in special regulamentul de legitimare si transferare, precum si alte aspecte specifice,
propuneri ce au fost aprobate.
Consideram ca activitatea „Masters” pe anul 2018 a fost buna, iar prin numarul record de 428
legitimari, locul acestei categorii de varsta in activitatea federatiei este din ce in ce mai important.
Pentru anul 2019 ne propunem, cresterea in continuare a numarului de practicanti, cooptarea
acestora in cluburile cu grupe masters, dar si reglementarea cat mai eficienta a acestei activitati.
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1.9
Valorificarea si imbunatatirea resurselor umane:
In perioada 26-30.09.2018 a fost organizat la Izvorani cursul de perfectionare al antrenorilor la care au participat 47 de antrenori reprezentanti ai cluburilor afiliate. Acest curs a fost organizat in colaborare cu Asociatia Sport Business Chain, prin participarea cursantilor atat la prezentarile sustinute la Izvorani cat si la
Conferinta pe teme de management sportiv organizata de catre partenerii nostri.
1.10

Intarirea imaginii federatiei:
a. Reprezentarea federatiei la nivel international: prezenta doamnei Camelia Potec ca membru in
board-ul LEN si in comisia sportivilor (Onorary Secretary) si in comisia tehnica de inot FINA.
b. Reprezentarea federatiei la nivel national: Doamna Carmen Bunaciu a fost aleasa in Comisia
Masters a LEN.
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2. EXECUȚIA BUGETARĂ la 31.12.2018

- RON -

Venituri TOTAL
Finanţare MTS
Venituri COSR
Venituri sponsorizari, taxe, vize

4 012 059
2 100 707
1 051 707
859 645

Cheltuieli TOTAL
Subprogramul „Pregătire”
Subprogramul „Calendar intern”
Subprogramul „Calendar internaţional”
Alte acţiuni şi activităţi (Participări la congrese internaţionale)
Cheltuieli de personal+inclusiv cheltuieli delegare
Cheltuieli doping
Cheltuieli cu bunuri, servicii şi întreţinere+inclusiv amortizari
Pregatire, selectie juniori mici + indemnizatii jun+tineret
Cursuri perfectionare antrenori
Echipamente si materiale sportive

4 053 236
1 442 108
213 372
872 619
28 767
669 177
28 501
273 156
322 101
31 619
171 816

3. Raport Comisie Cenzori :
RAPORT
privind concluziile verificarii gestionare a patrimoniului FRNPM
pe anul 2018

Subsemnatii Razvan Dumbrava, Carmen Trocan si Oana Enache, in calitate de cenzori ai Federatiei Romane de
Natatie, in conformitate cu prevederile:
Legii nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului
Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
si in baza mandatului incredintat de Adunarea Generala
am verificat, in baza documentelor puse la dispozitie modul de administrare a patrimoniului Federatiei Romane de
Natatie si Pentatlon Modern pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.
In urma verificarii efectuate, prin sondaj, asupra operatiunilor financiar contabile, conform documentelor puse la
dispozitie, comisia apreciaza ca angajarea, ordonantarea, plata si inregistrarea cheltuielilor s-a efectuat cu respectarea:
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Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.M.F. 3103/2017 - pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legii educatiei fizice si sportului 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legii finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele verificarii fac obiectul prezentului raport cu privire la respectarea normelor in vigoare precum si pentru
imbunatatirea activitatii economico-financiare a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.

Pentru fundamentarea prezentului raport au fost analizate si verificate urmatoarele capitole:


existenta evidentei contabile sintetice si analitice, respectiv:



intocmirea notelor contabile,



intocmirea fiselor de cont,



intocmirea balantelor sintetice si analitice,



intocmirea bilantului,



intocmirea contului de executie



intocmirea situatiei activelor imobilizate



realizarea veniturilor extrabugetare pe surse de finantare in anul 2018



respectarea contractului incheiat cu Ministerul Tineretului si Sportului privind primirea si utilizarea alocatiei
bugetare, in conformitate cu programele si subprogramele aprobate pentru anul 2018



incasarea alocatiei bugetare primita de la Ministerul Tineretului si Sportului in anul 2018



analiza cheltuielilor pe programe subprograme/actiuni/destinatii

Concluzii si propuneri :
1. Din verificarea incasarilor pe anul 2018, se constata ca Federatia a obtinut urmatoarele venituri:
1-venituri din activitati fara scop patrimonial+sume incasate COSR : 4.012.059 lei, din care:
2.100.707 lei

finantare MTS

859.645 lei

venituri proprii din care:

465.431 lei

cotizatii

257.069 lei

sponsorizari

137.145 lei

alte venituri

1.051.707 lei

venituri COSR
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Federatia a efectuat in anul 2018 cheltuieli in suma de 4.053.236 lei, dupa cum urmeaza:
213.372 lei

- Calendar intern

872.619 lei

- Calendar international+ inclusiv premieri din care premii sportivi 74.389 lei

1.442.108 lei

- Pregatire inclusiv Burse COSR

60.386 lei

- Cursuri perfectionare+participare la Congrese, alte actiuni si activitati

28.501 lei

-Cheltuieli doping

302.556 lei

-Alte cheltuieli cu materiale si servicii+ inclusiv amortizari

292.701 lei

-Cheltuieli selectie pregatire junior mici

171.816 lei

-Material si echipamentsportiv

669.177 lei

-Cheltuieli de personal

Situatia finaciara inregistreaza un deficit in suma de 41.177 lei.

2. Din analiza cifrelor prezentate mai sus se constata ca ponderea cheltuielilor cu activitatea sportiva si functionala ale
Federatiei este de 84 %, cheltuielile de personal reprezinta 16%.
3. La baza stabilirii cheltuielilor, au stat situatile contabile puse la dispozitie de catre conducerea executiva a FRNPM.
4. Trimestrial s-a intocmit contul de executie si s-a raportat la directia economica a MTS modul in care s-a utilizat
alocatia bugetara primita in conformitate cu prevederile contractului semnat de cele doua parti, pentru anul 2018.
5. Evidenta contabila sintetica si analitica este corect tinuta, fiind evidentiate in conturi distincte, veniturile pe surse de
atragere si cheltuielile pe grupe si destinatii.
Extrasul de cont la 31.12.2018, evidentiaza urmatoarele sume:
CONTURI CURENTE LA BANCI

158.735 lei

GARANTII MATERIALE

1.639,85 lei

Inventarierea patrimoniului Federatiei s-a efectuat cu respectarea prevederilor:
Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
si OMFP Nr. 2861 din 9/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ca o apreciere de ordin general a Comisiei de cenzori, din analiza datelor inscrise in bilantul contabil si in balanta de
verificare intocmita de Federatia Romana de Natatie la 31.12.2018 se poate spune ca nu au fost constatate abateri de
natura sa puna in pericol integritatea patrimoniului Federatiei.

Fata de cele prezentate Comisia de Cenzori propune descarcarea de gestiune a Federatiei Romane de Natatie la
31.12.2018.
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4.1. PLAN ACTIVITATE 2019

Obiectivele principale 2019-2020:
1.

Performanta sportiva:
Principalul obiectiv pentru 2019 -2020 este calificarea si participarea cu success la Jocurile Olimpice
2020, cu un numar de 5-6 sportivi de la inot si sarituri in apa. Sportivii Robert Glinta si Daniel Martin au ca
obiectiv calificarea la JO in 2019, iar pentru ceilalti sportivi asteptam calificarea in 2020.
Pentru anul acesta vom participa la toate competitiile oficiale, Campionate Mondiale de seniori (inot,
sarituri in apa si high diving), Jocurile Mondiale Universitare (inot), Campionatele Europene in bazin scurt,
Campionatele europene de sarituri in apa seniori, Campionatele europene de juniori (inot si sarituri in apa),
Festivalul Olimpic al Tineretului European (inot). Ne dorim rezultate cat mai bune la aceste competitii, atat
la nivelul seniorilor cat si al juniorilor. Obiectivele specific fiecarui sportiv se regasesc in planurile de
pregatire aprobate de catre Biroul Federal.
Continuarea parteneriatului cu C.O.S.R. prin programele de burse olimpice si centre olimpice de
tineret. In anul 2019 avem 15 sportivi de la inot si sarituri in programul B.O.P.J. si 8 sportivi in C.N.O.P.T.
Bacau si Bucuresti.

2.

Management federatiei si imbunatatirea bazei materiale:

Ne propunem continuarea procesului de implementare a tehnologiilor digitale in administrarea
federatiei. In anul 2018 am inceput instalarea unei platforme menite sa asigure desfasurarea competiilor si
administrarea bazei de date ale federatiei. Pentru anul 2019 ne dorim finalizarea acestui proces, deja la
Campionatul national de seniori, tineret si juniori 20-24.03.2019, au fost folosite inscrieri exclusiv on-line
iar rezultatele au putut fi urmarite in timp real pe site-ul www.frnpm.ro..
Ne dorim simplificarea procesului de administrare a legitimarii sportivilor si transpunerea in noua
platforma a tuturor informatiilor ce privesc activitatea federatiei.
Prin programul FINA ne dorim dotarea loturilor olimpice cu 2 aparate Vasa Swim.
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.

3.

Dezvoltarea resurselor umane:

Pentru dezvoltarea resurselor umane dorim sa actionam in trei directii: Imbunatatirea
managementului federatiei si a cluburilor sportive, cresterea calitatii procesului de antrenament si
reglementarea arbitrajului la competitiile de inot.
In acest an vom organiza pentru prima data in Romania un seminar FINA, respectiv FINA Aquatics
Managers Seminar, dedicat managementului structurilor sportive. Acest seminar va avea loc la Bucuresti in
perioada 3-4.05.2019 si vor participa reprezentanti ai federatiilor sportive nationale afiliate FINA si un
numar de locuri ce urmeaza a ne fi comunicat pentru reprezentantii cluburilor din Romania.
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Pentru imbunatatirea nivelului de cunostinte al antrenorilor ne-am propus facilitarea participarii unui
numar cat mai mare de antrenori la cursurile de perfectionare LEN si FINA. In luna februarie 2019 am avut
primul antrenor certificat FINA level 2, domnul Radu Claudiu.
In ceea ce priveste formarea unui corp de arbitraj competent am avut in februarie 2019 2 candidati ce
au absolvit cursul de arbitru FINA, domnii Marius Grigore si Dan Ardelean. Ne dorim continuarea acestui
program prin organizarea de cursuri interne de arbitraj.

4.2. AFILIERE DEFINITIVĂ STRUCTURI SPORTIVE 2018 - 2019

1.

CES

ACS EURO SWIMMING CLUB

Inot

2.

CSM

Cl. Sp. MUNICIPAL BUCURESTI Inot

3.

MGL

Cl. SP. MUNICIPAL GALATI

4.

ORC

As. Sportiva de Inot Clubul ORCA Cluj-Napoca

5.

SFR

As Cl Sp SWIM FIRST ROMANIA Inot

6.

SRK

as. Cl. Sp. SHARK SWIMMING TEAM - Ploiesti

7.

TGM

Cl. Sp. MUNICIPAL TIRGU MURES

Inot
Inot

Inot

Inot

4.3. EXCLUDERE STRUCTURI SPORTIVE ART. 30, PCT. 3, LIT a) și b)

1.

Viva Sport Club Galati – neparticipare competitii in ultimii 3 ani;
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5. Proiect buget venituri si cheltuieli 2019

- RON Venituri TOTAL

4.994.000

Finanţare MTS

2.494.000

Încasări COSR

1.500.000

Taxe vize, donații, sponsorizări

1.000.000

Cheltuieli TOTAL

4.994.000

Subprogramul „Pregătire”

2.194.000

Subprogramul „Calendar intern”
Subprogramul „Calendar internaţional”
Alte acţiuni şi activităţi (Participări la congrese internaţionale)

210.000
1.100.000
30.000

Cheltuieli de personal

900.000

Cheltuieli doping, materiale şi echipament sportive

160.000

Cheltuieli activitati de pregatire, organizare/participare competitii juniori
mici si indemnizatii sportive

400.000
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