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R  A  P  O  R  T   D E   A C T I V I T A T E   

 pe anul 2 0 1 7 

               Federația Română de Modelism cu cei 50 de ani de existență și funcționare oficială, 

are în prezent 47 de membri afiliați și un număr de 800 de sportivi legitimați, înregistrați în 

Registrul Național al Sportivilor administrat de Institutul Național de Cercetare pentru Sport.  

              Anul 2017 a reprezentat un an cu o timidă redresare economică a federației noastre, în 

care, cu un buget insuficient, s-a reușit obținerea unor rezultate remarcabile, atât pe plan 

național, dar, mai ales, internațional. Acest lucru a fost posibil cu sprijinul cluburilor sportive, 

dar, mai ales, se datorează pasiunii și dorinței de afirmare a sportivilor participanți, care au 

achitat din bugetul propriu sau sponsorizări, cheltuielile de deplasare la competițiile 

internaționale și naționale de la care, mulți dintre aceștia s-au întors medaliați. Pentru acest 

lucru, se cuvine să le mulțumim și le suntem recunoscători; fără aportul lor financiar, 

rezultatele nu ar fi fost nici pe departe cele înregistrate.  

               Cu siguranță palmaresul ar putea fi mult mai bogat dacă situația financiară a FRMd ar 

fi îmbunătățită. Astfel, sportivii noștri ar participa la mai multe competiții internaționale, în 

echipe complete, însoțiți de antrenori, cu tehnicieni și helperi sau mecanici, care au o 

contribuție deosebită în obținerea rezultatelor și fără de care sportivii nu pot da randament 

maxim, deoarece trebuie să îndeplinească și atribuțiile acestora în timpul competiției, de multe 

ori fiind imposibilă participarea la toate clasele de concurs. 

               Tot în vederea îmbunătățirii rezultatelor, este imperios necesară organizarea de stagii 

de pregătire a sportivilor componenți ai loturilor reprezentative la competițiile internaționale, în 

locații diferite, fapt ce ar conduce la o participare cu modele testate, dotate cu echipamente 

tehnice de ultimă oră bine reglate și sportivi bine antrenați, care să poată face față concurenței, 

indiferent de factorii perturbatori și de condițiilor de concurs. 

               Având în vedere media de vârstă înaintată a sportivilor modeliști dar și influența 

benefică pe care o are acest sport asupra dezvoltării fizice și a personalității copiilor, o direcție 

prioritară de acțiune este aceea de organizare a concursurilor pentru copii și juniori mici, atât în 

centrele cu tradiție modelistică, dar mai ales, în locații unde acest sport nu este foarte popular. 

Astfel promovăm modelismul în rândul copiilor, care își petrec prea mult timp în fața 

televizorului și al calculatorului dar desfășoară prea puține activități în aer liber, din rândul 

cărora se vor ridica viitorii campioni. Drept premii, in cadrul concursurilor naționale, copiii și 

juniorii mici primesc componente și echipamente tehnice, cu care își construiesc modele,  

motivându- i astfel să  participe la competițiile viitoare. 



             Modul de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a obligațiilor asumate în 

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului: 

 Activitatea internațională și obiectivele de performanță: 

           În anul 2017, competițiile internaționale finanțate parțial de către Ministerul Tineretului și 

Sportului au fost: Campionatele Mondiale de aeromodelism planoare, zbor liber,F1A,B,C seniori, 

masculin si feminin, desfășurat la Szentes, Ungaria; Campionatele Europene de aeromodele planoare, 

zbor liber,F1A,B,P juniori, masculin și feminin, Prilep, Macedonia; Campionatele Europene de 

rachetomodele, pentru seniori și juniori , masculin și feminin, desfășurate la Wloklawek, Polonia; 

Campionatele Europene de navomodele machete statice pentru seniori și juniori , masculin și feminin, 

organizate la Kavarna, Bulgaria și Campionatele Mondiale de navomodele clasa M, Nagykanizsa, 

Ungaria.  

             Obiectivele de performanță stabilite pentru aceste evenimente sportive, în total,  au 

fost: 4 locuri I-III seniori, 2 locuri I-III juniori si 10 locuri IV-VI. Aceste obiective nu numai că 

au fost îndeplinite, dar au fost depășite, obținându-se 9 locuri I-III la seniori, 7   locuri I-III la 

juniori,  16 locuri  IV-VI. 

         Astfel: 

 La Campionatele Europene de rachetomodele pentru seniori si juniori, 

Wloklawek,  Polonia, 20-27 August 2017, sportivii noștri au obținut: 

JUNIORI: 

Clasa S1A – rachetomodele de altitudine 

Locul 18 individual, CHELMUS CATALIN-CSM Buzau; 

Locul 21 individual STAN EDUARD-CS CHIMIA -Buzau 

Locul 22 – 27 individual CIMACENCO IONUT-PC Buzau 

                  Locul 8 echipe, CHELMUS CATALIN, STAN EDUARD, CIMACENCO IONUT. 

Clasa S3A – rachetomodele de durata cu paraşuta 

Locul 9 individual STAN EDUARD 

Locul 12 individual CIMACENCO IONUT 

Locul 21 individual, CHELMUS CATALIN 

Locul III echipe, CHELMUS CATALIN, STAN EDUARD, CIMACENCO 

IONUT. 

Clasa S5B – rachetomodele machete de altitudine 

Locul 17 individual CIMACENCO IONUT 

Locul 19 individual, ; CHELMUS CATALIN 

Locul 23 - 25 individual STAN EDUARD 

Locul 7 echipe, CHELMUS CATALIN. 

Clasa S7 – rachetomodele machete 

Locul III individual, CHELMUS CATALIN; 

Locul 16 – 18 individual STAN EDUARD; 

Locul 16 – 18 individual CIMACENCO IONUT 

Locul 6 echipe, CHELMUŞ CĂTĂLIN, STAN EDUARD, CIMACENCO IONUT.  

SENIORI: 

Clasa S1B – rachetomodele de altitudine 

Locul 22 individual, SERCAIANU FLORICA-CSM Buzau; 

Locul 24 individual, NICA ALEXANDRU-CSM Buzau; 

Locul 10 echipe, ŞERCAIANU FLORICA, NICA ALEXANDRU. 



Clasa S5C – rachetomodele machete de altitudine 

Locul 16 individual, NICA ALEXANDRU-CSM Buzau; 

Locul 18 individual CONSTANTINESCU GABRIEL-CS CHIMIA Buzau 

Locul 23 individual, SERCAIANU FLORICA-CSM Buzau;   

Locul 5 echipe, ŞERCAIANU FLORICA, NICA ALEXANDRU, 

CONSTANTINESCU GABRIEL  

Clasa S7 – rachetomodele machete 

Locul 10 individual, SERCAIANU FLORICA; 

Locul 20 individual, CONSTANTINESCU GABRIEL 

Locul 23 individual, NICA ALEXANDRU; 

Locul 7 echipe, ŞERCAIANU FLORICA, NICA ALEXANDRU, 

CONSTANTINESCU GABRIEL 

 Campionatul Mondial de aeromodele planoare, zbor liber, F1A,B,C, seniori – 

Szentes, Ungaria, 06-12 August 2017,țări participante- 20, obiectiv-un loc IV-

VI: sportivii noștri au obținut: la clasa F1A, locul III -Sion Julien-SCM Pitești, 

locul 38-Brînzoi Constantin Aurelian-CS Aurul Brad, locul 65-Szijjarto Szilárd-CS 

METALUL Salonta; locul VIII  pe echipe; la clasa F1B:  un loc 46- Surányi Béla- 

CSU Ploiești, locul 61-  Petcu Daniel- CSU Ploiești, locul 79 - Popescu Marian- 

CSU Pitești și locul XIV pe echipe. 

 Campionatele Europene de navomodele machete statice pentru seniori si 

juniori  – Kavarna, Bulgaria, 02-09 Septembrie 2017, țări participante-12, 

obiectiv- 2 locuri I-III, 5 locuri IV-VI, 4 locuri VII-IX și 5 locuri X-XII seniori; 

un loc I-III, un loc IV-VI, un loc VII-IX și un loc X-XII juniori:  

       -rezultate seniori:  trei locuri I- Romeu Andrei- CS Farul Constanța, Hartan 

Marian- CSU Galați și Dan Cristina- CSM Timișoara; două  locuri II: Dan Lucian- 

CSM Timișoara, Costiniuc Corneliu- CS Farul Constanța,  3 locuri III: Andrei Romeu- 

CS Farul Constanța, Ciosu Daniel-CSU Galați, Popa George-CSM Timișoara; două 

locuri IV: Ciosu Daniel- CSU Galați și Dan Angela- CSM Timișoara; 4 locuri V: Dan 

Emilian, Dan Lucian, Dan Cristina și Dan Angela-CSM Timișoara;  4 locuri VI: două 

Ciosu Daniel-CSU Galați, Cojocariu Ilie si Catană Sorin-CSTA Suceava; 3 locuri VII: 

Dan Emilian, Gherga Dimitrie, Dan Niculina, un loc VIII-Dan Lucian, două locuri 

IX-Postea Adrian-CSU Galați, Dan Cristina, două locuri X-Dan Niculina, Dan 

Emilian, două locuri XI-Dan Lucian, un loc XII-Cojocariu Lăcrămioara-CSTA 

Suceava, un loc XIII-Cojocariu Ilie, un loc XIV- Artene Nicolae-CSM Timisoara. 

        -rezultate juniori: trei locuri I: Domil Laurențiu-PC Timișoara, Plugaru Tudor și 

Ohanian Sergiu-PC C-ța Medgidia;  un loc II: Domil Laurențiu-PC Timișoara; două 

locuri III : Dorobăț Stefan-PC C-ța Medgidia, Istrate Vlad-CSM Timișoara; un loc IV: 

Marinciu Răzvan -PC C-ța Medgidia; două locuri V:  Drobotă Ioana-CSTA Suceava și 

Istrate Vlad-CSM Timișoara; un loc VI-Caunii Paul –PC Timișoara; un loc XII-Oneci 

Codrin-CSM Timișoara și un loc XIII-Hogea Cosmin. 

 Campionatul European de navomodele curse electrice, clasa M pentru 

seniori si juniori – Ungaria, Nagykanizsa, 18 – 27August 2017, țări 

participante: 9 

 Seniori individual: Mavru Sorin- CSU Galați – locul IX la clasa Mono 2, locul X la 

clasa Hydro 2, locul XI la clasa Mini Mono și locul XII la clasa Mini Hydro;  



POP Claudiu-PC C-ța Medgidia- locul XVII la clasa Mini Eco ; Porcoteanu Cornel- 

CSTA București-locul XVIII la clasa Hydro 1, locul XVII la clasa Hydro2; Brăiloiu 

Adrian-CSTA București- Locul XVII la clasa Hydro 1, locul XX la clasa Hydro 2, locul 

XXVII la clasa Mini Mono; Szucs Norbert-CS MARINA Academia Navala Constanța: 

locul XXIV la clasa Eco Expert și locul XXVI la clasa Mini Eco. 

Pe echipe: locul XI la clasa Mini Eco și locul XIV la clasa Eco.  

 Campionatul European de aeromodele zbor liber, F1A,B,P pentru juniori, 

masculin și feminin, Prilep, Macedonia, 25-29.07.2017:  

Individual F1A: locul 37- Anca Laurențiu-CSU Pitești; locul 45-Kiss Tamara-CC 

Cristuru Secuiesc . 

Pe echipe: locul XVII. 

              Din punct de vedere organizatoric, Federația Română de Modelism s-a remarcat prin 

susținerea unui Campionat European de  aeromodele indoor F1D, a unui Campionat Mondial de 

aeromodele zbor liber, clasa F1E și  a doua etape de Cupă Mondială de aeromodele zbor liber la 

categoria F1E. Aceste evenimente sportive au fost finanțate în totalitate din fondurile proprii ale 

Federației Române de Modelism, suma ridicându-se la 127.217,79 lei.  Astfel, am reușit 

organizarea unor competiții de înaltă ținută profesională, soldate cu Rapoarte favorabile din 

partea  FAI-CIAM , ceea ce ne ține calea deschisă către organizarea altor campionate de mare 

anvergură, obținând în acest fel venituri care au făcut posibilă desfășurarea activității Federației. 

Tuturor oamenilor devotați și pasionați care s-au implicat în organizare se cuvine să le mulțumim 

din toată inima.  

          Și la aceste competiții internaționale de mare anvergură, sportivii noștri au obținut 

rezultate deosebite, și anume:  

1. Campionatul European de aeromodele indoor F1D pentru seniori si juniori 1 – 

Romania, Slanic – Prahova. 13-18 Aprilie 2017, țări participante-12, Obiectiv: o 

medalie seniori și o medalie juniori.  Rezultate:  

Seniori individual: – locul II, (Mangalea Corneliu- CSU Galați); 

                               – locul X (Amorăriței Dan) 

                               – locul 11 (Popa Aurel- CSU Pitești) 

            Echipa: - locul I . 

            Juniori individual: -  locul I- Bulai Călin- Clubul Copiilor Pucioasa                                             

                                          – locul II (Gheorghe Tatu Filip- Clubul Copiilor Pucioasa) 

      – locul III (Chițu Daniel Georgian- Clubul Copiilor Pucioasa) 

Echipa:  –  locul I. 

2. Campionatul Mondial de aeromodele planoare cu orientare magnetică, F1E 

pentru seniori si juniori – Romania, Turda. 22-25 august 2017, țări participante: 13, 

obiectiv: o medalie seniori și o medalie juniori. 

Rezultate: Seniori: - locul II (Bîldea Daniel- CSU Pitești) 

- locul X (Popescu Marian- CSU Pitești) 

- locul XI (Drăghici Florian- CSU Pitești) 

 Echipa: - locul III  



            Juniori: – locul VIII (Dorobanțu Hariton- CSU Pitești) 

        –  locul X  (Anca Laurențiu- CSU Pitești) 

      – loc XIV (Ionică Teodor- SCM Pitești) 

       Echipa: - locul IV  (Dorobanțu Hariton- CSU Pitești; Anca Laurențiu- CSU 

Pitești; Ionică Teodor- SCM Pitești) . 

3. Etapa de Cupa Mondiala “Memorial Popa Crîngu” la aeromodele planoare cu 

orientare magnetica , F1E– Romania, Turda. 21 august 2017, țări participante: 13, 

obiectiv: 1 medalie seniori și  o  medalie juniori. 

Rezultate: Seniori: 2 medalii 

 Locul I- (Bîldea Daniel- CSU Pitești) 

 Locul III (Drăghici Florian-CSU Pitești) 

 Locul IV (Popa Aurel- CSU Pitești) 

- Locul 10 Sava Ionuț- CS Sportul Studențesc București 

- Locul 11 Ciucu Viorel- CSU Ploiești 

- Locul 16 Pop Eugen- SCM Pitești 

- Locul 23 Popescu Marian- CSU Pitești 

- Locul 28 Petcu Daniel- CSU Ploiești 

- Locul 31 Dumitru Tudorel- SCM Pitești 

- Locul 35 Vintileanu Simeon- CS Sportul Studențesc 

București 

- Locul 44 Manolache Robert PC Ploiești 

- Locul 54 Anca Andrei CSU Pitești 

                            Juniori individual: 

Locul III- (Buliga Florian-PC Ploiești) 

- Locul VII- (Birjovanu Radu-PC Ploiești) 

- Locul X- (Vasilescu Dan-PC Ploiești) 

- Locul XI- (Vasilescu Radu-PC Ploiești) 

Echipe:  -  locul I- ROMANIA  3 (Aurel POPA; Florian DRAGHICI) 

         - locul II ROMANIA  1 (Marian POPESCU; Daniel BILDEA)

         - locul XI  ROMANIA 4  (Florian BULIGA; Radu BIRJOVAN)

         - locul XII ROMANIA  2 (Eugen POP; Laurentiu ANCA) 

    

4. Etapa de Cupa Mondiala “Cupa Turda” la aeromodele planoare cu orientare 

magnetică, F1E – Romania, Turda. 26 august 2017, țări participante: 13, obiectiv: 1 

medalie seniori și 1 medalie juniori. 

Rezultate: Seniori: -  I Drăghici Florian- CSU Pitești 

III Bîldea Daniel- CSU Pitești 

IV Anca Andrei- CSU Pitești 

IX Vintileanu Simeon- CS Sportul Studențesc Bucutești 

XII Sava Ionuț- CS Sportul Studențesc Bucutești 

XV Pop Eugen- SCM Pitești 

36 Ciucu Viorel- CSU Ploiești 

37 Dumitru Tudorel- SCM Pitești 

41 Popa Aurel- CSU Pitești 



57 Arghir George - CS Politehnica Cluj 

     Echipa: -    I România 1 (Bîldea Daniel, Drăghici Florian) 

II România 6 (Vintileanu Simeon, Sava Ionuț) 

V România 2 (Popa Aurel, Anca Andrei) 

VI România 3 (Dumitru Tudorel, Pop Eugen) 

                        Juniori individual: 

                       III Fițion David- CSU Pitești 

IV Anca Laurențiu - CSU Pitești 

IX Buliga Florian - PC Ploiești 

XIV Dorobanțu Hariton - CSU Pitești 

XVII Ionică Teodor- SCM Pitești 

XVIII Vasilescu Dan Adrian - CSU Ploiești 

     Echipa: -  I  România 4 (Fițion David, Anca Laurențiu) 

                     II România 5 (Ionică Teodor, Dorobanțu Hariton) 

          De asemenea, prin intermediul CS Metalul Salonta și CC Cristurul Secuiesc, carora se 

cuvine sa le multumim, au mai fost organizate și alte 2 etape de Cupă Mondială la 

aeromodelism zbor liber. 

1. Etapa de Cupă Mondială HARGHITA  la aeromodele planoare zbor liber – 

Romania, Simeria, 8-9 Aprilie 2017, țări participante: 14, obiectiv: 1 medalie seniori și  

1 medalie juniori. 

Rezultate: Seniori: individual: 

                                    Locul IV- Szijjártó Szilárd- CS Metalul Salonta-F1A 

                                    Locul V- Ciucu Viorel – CSU Pitești, F1A 

Locul 11 - Sion Julien- CSU Pitești-F1A 

Locul 13 –Serban Darius , F1A 

Locul 15- Brinzoi Constantin- CSA Aurul Brad-F1H 

                                    Locul 17- Mureșan Ciprian- CS Armata Aurul Brad-F1A 

Locul  20- Cristea Vlad- CSU Ploiești-F1A 

Locul 22- Crintescu Daniel- CSU Pitești-F1A 

Locul 37-Petcu Daniel- CSU Ploiești-F1A 

Locul 6- Popescu Marian-CSU Pitești, F1B 

Locul 10- Surányi Béla- CSU Ploiești-F1B 

Locul 15- Anca Andrei – CSU Pitești, F1B 

Locul 18- Bîldea Daniel- CSU Pitești, F1B 

Locul 19-Cristea Vlad-CSU Ploiești, F1B 

Locul 20- Petcu Daniel-CSU Ploiești, F1B 

     Juniori:  

             Locul I -Kiss Tamara- Clubul Copiilor Cristuru Secuiesc-F1A 

             Locul II- Grigorescu Denis- CSA Aurul Brad-F1A 

             Locul 5-Anca Laurențiu –CSU Pitești, F1A 

             Locul 8- Dorobanțu Hariton, F1A 

             Locul 9- Sauciuc Lucian, F1A 

             Locul 10- Pungă Alexandru, F1A 



             Locul 11- Ridiger Orlando-CS Armata Aurul Brad, F1A 

             Locul 5- Iordache Alexandru, F1B 

             Locul 6- Dorobanțu Hariton, F1B 

             Locul 7- Anca Laurențiu-CSU Pitești, F1B 

2. Etapa de Cupa Mondiala “Salonta” la aeromodele planoare zbor liber – România, 

Salonta. 

13 Mai 2017, țări participante: 24, obiectiv: 1 medalie seniori și  1 medalie juniori. 

 

Rezultate: Seniori:– un loc 12 (Szijjártó Szilárd- CS Metalul Salonta-F1A) 

        – un loc 17 (Brinzoi Constantin- CSA Aurul Brad-F1A) 

      – un loc 21 (Ciucu Viorel- CSU Ploiești-F1A) 

                                           -un loc 23 (Sion Julien-CSU Pitești, F1A) 

                                           - un loc 25 (Crintescu Daniel-CSU Pitesti, F1A) 

                                           - un loc 48 (Cristea Vlad Dorian, F1A) 

      – un loc 31 (Petcu Daniel- CSU Ploiești, F1B),  

                                          -un loc 32 (Popescu Marian-CSU Pitești, F1B) 

Juniori:     – un loc III (Kiss Tamara- Clubul Copiilor Cristuru Secuiesc-F1A) 

 

 Activitatea competițională internă: 

 Federația Română de Modelism a organizat în anul 2017 un număr de 155 de Campionate 

Naționale pentru seniori si juniori, masculin si feminin, care au adus venituri totale de 60.950  

lei, din care s-au cheltuit pentru organizarea lor 49.536,59 lei. 

 

 Îndeplinirea obligațiilor asumate în Contractul de finanțare, de către Federația 

Româna de Modelism: 

1. suma repartizată  de 221.000 lei  prevăzută la art.1, alin. (1) şi veniturile proprii ale 

federaţiei au fost folosite potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

2. s-a realizat o contribuţie proprie mai mare de 125% venituri proprii ale federaţiei din 

valoarea totală a sumei repartizate de MTS; 

3. s-au organizat toate acţiunile/activităţile din programul federaţiei prevăzute în anexa 

1 si 1a la contract ; 

4. s-au întocmit şi s-au transmis, trimestrial, Direcţiei Economic si Patrimoniu din MTS, 

contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate până cel mai târziu 

la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform formularului – model 

din anexa nr.6; odată cu transmiterea contului de executie s-a transmis și balanța  

analitică pe luna precedentă; 

5. s-a transmis trimestrial, Direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă  din  MTS,  

situaţia realizării indicatorilor şi a obiectivelor  de performanţă prevăzute în contract, 

până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, conform 

formularului – model din anexele  nr.7 şi 8; 

6. s-au transmis Direcţiei Dezvoltarea Sportului de Performanţă din cadrul MTS 

rezultatele obţinute la finalele campionatelor naţionale şi la competiţiile 

internaţionale oficiale  nominalizate în anexa nr. 4, în termen de maxim 10 zile 

lucrătoare de la data încheierii acestora; 



7. s-au transmis Direcţiei Dezvoltarea Sportului de Performanţă, la termenele stabilite 

de către MTS, datele necesare realizării Anuarului Sportului, precum şi orice alte 

informaţii şi documente solicitate de aceasta; 

8. s-a transmis Direcţiei Dezvoltarea Sportului de Performanţă necesarul de fonduri 

trimestrial, defalcat pe luni, cu cel putin 25 de zile calendaristice înainte de începerea 

trimestrului, pe modelul prezentat în anexa nr. 9; în cazul solicitării de fonduri pentru 

achiziţionarea de materiale sportive şi echipament sportiv am  transmis şi nota de 

fundamentare conform modelului prezentat în  anexa  nr.10; 

9. s-a permis utilizarea în scop necomercial de către MTS a imaginii de grup sau 

individuale, statică sau în mişcare,  a sportivilor care participă la competiţii în numele 

federaţiei; 

10. s-a promovat imaginea MTS prin toate mijloacele de promovare utilizate cu ocazia 

competiţiilor interne şi internaţionale finanţate parţial sau integral din sume de la 

bugetul MTS; 

11.  s-au respectat procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările  ulterioare şi de Regulamentul 

de punere în aplicare a dispoziţiilor acesteia, în vederea participării sportivilor la 

competițiile internaționale; 

12. S-a permis persoanelor delegate de către MTS, să efectueze supravegherea şi 

controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art.1 şi a veniturilor 

proprii ale federaţiei evidentiate sau nu in contractul de finantare precum şi modul de 

respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul,  actul de 

constituire şi regulamentele federaţiei; 

13. S-a făcut dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2017 la organul fiscal 

competent, comunicând în acest sens Direcţiei politici, strategii şi performanţă 

sportivă, în termen de 15 zile de la data depunerii,  numărul şi data înregistrării 

acesteia la organul fiscal; 

14. S-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi în Registrul naţional 

al persoanelor juridice fără scop patrimonial extrase din situaţia financiară şi raportul 

de activitate al federaţiei pe anul 2016 şi s-a transmis Direcţiei Dezvoltarea Sportului 

de Performanţă o copie a extraselor, numărul şi data Monitorului Oficial în care au 

fost publicate,  până la data de 30 aprilie 2017; 

15. S-au respectat termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea MTS  pentru 

achitarea  contravalorii serviciilor prestate de acestea şi s-au achitat obligaţiile de 

plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările 

sociale de stat; 

16. S-a  ţinut evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate 

din suma repartizată de MTS, respectiv pe programele, subprogramele  şi categoriile  

de cheltuieli prevăzute în  anexa nr. 2; 

17. S-a permis participarea în competiţiile sportive organizate de federaţie numai a 

sportivilor aparţinând structurilor sportive afiliate,  înscrise în Registrul Național 

Sportiv, posesoare a Certificatului de identitate sportivă; 

18.  S-au respectat prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, 

precum şi ale  actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate al federaţiei; 



19. S-au dispus măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a 

manifestărilor nesportive, precum şi a consumului de substanţe interzise; 

20. S-au luat măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport, conform 

prevederilor legale în vigoare, astfel că nu au avut loc astfel de incidente. 

 

 Activitatea reprezentanților FR Modelism în cadrul organismelor sportive 

internaționale 

 

Reprezentanții FR Modelism, în cadrul Federației Aeronautice Internaționale, au participat 

la Adunarea Generala a FAI-CIAM, prilej cu care au obținut organizarea în România, în anul 

2019, a Campionatului European de Rachetomodele. 

De asemenea există posibilitatea ca în luna aprilie,în cadrul Adunării Generale a FAI-

CIAM, reprezentanții României să candideze cu reale șanse de succes, pentru organizarea 

Campionatului Mondial de Rachetomodele din anul 2020 tot în România. Am trimis către FAI 

și alte solicitări cu documentația necesară, pentru organizare de campionate internaționale și 

sperăm să mai primim pentru anul 2020 unul dintre acestea. 

Tot în cadrul Adunării Generale a Federației Aeronautice Internaționale, Comisia de 

Aeromodele, reprezentații României au participat la modificarea Regulamentului Internațional 

pe clase de concurs. 

Reprezentanții FR Modelism în cadrul Federației Internationale de Navomodelism 

(NAVIGA) au participat la Adunarea Generala, prilej cu care au candidat și au obținut acceptul 

în vederea  organizării în România, în anul 2018 a Campionatului Mondial de Navomodele 

Machete, clasa C și au contribuit la modificarea Regulamentului Internațional pentru clasele de 

machete.  

 

 Alte aspecte privind activitatea internă 

        În luna noiembrie 2017 s-a organizat în colaborare cu CNFPA și ANAD cursul de 

perfecționare dar și pregătire anti-doping,  la care au participat antrenori din cele patru ramuri 

ale modelismului. 

        S-a operat în  Registrul Național al sportivilor, astfel că în momentul de față toți sportivii 

sunt inregistrați, acum având o evidență clară a numărului de sportivi pe cluburi și  pe ramuri. 

        Sunt în lucru evidențele privind licențele naționale ale sportivilor, care vor  căpăta o 

ordine firească și logică. 

         De asemenea, a fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a FRMd, 

Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul desfășurării activității competiționale, 

Regulamentul Comisiei de Apel, au fost revizuite Normele tehnice și Regulamentul de 

clasificare sportivă. 

        Am înaintat dosarele restante pentru obținerea titlurilor de MAESTRU AL SPORTULUI 

și MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI și, de asemenea am întocmit dosarele pentru 

premierea sportivilor cu rezultate deosebite la campionatele mondiale și europene, mare parte 

dintre aceștia primind deja din partea MTS sumele respective. 

         Am depășit deja un moment dificil al autorizării Campionatului European de 

rachetomodele din anul 2019, cel al obținerii Angajamentului din partea Primăriei din mun. 

Buzău, pentru care le mulțumim acestor oameni minunați. Fără acest document, sportivii cu 

rezultate bune la această competiție nu puteau fi propuși pentru premiere. 



        Am obținut prin Contractul încheiat cu MTS fonduri pentru desfășurarea a 4 concursuri 

naționale pentru copii și juniori mici și pentru 4 concursuri naționale pentru copii sub 8 ani, 

care vor forma o baza de selecție pentru campionatele din anii următori. 

        Am achiziționat echipament sportiv, respectiv treninguri și tricouri personalizate, pentru 

toate loturile naționale care ne-au reprezentat și ne vor reprezenta la campionatele 

internaționale. 

        Am creat premisele organizării, cu sprijinul financiar al Direcției de Sport și Tineret a 

Municipiului București, a CUPEI BUCUREȘTIULUI la toate ramurile modelismului, la Sala 

Polivalentă, care include atât amenajarea unui Salon Național de modelism, cât și zbor cu 

aeromodele în sală și curse auto.  

         Deși încasările au fost mai mici față de anul precedent, au fost achiziționate două 

imprimante, cauciucuri pentru mașinile din dotare, cupele oferite au fost de dimensiuni și 

calitate net superioare, cu toate acestea, FRMd nu a mai înregistrat pierderi, a trecut de la un 

deficit de 22.698 lei la un excedent de 3.401 lei, ceea ce demonstrează eficientizarea activității 

desfășurate. 

        În concluzie, cred că avem motive să fim optimiști, să privim încrezători către viitor și, 

umăr lângă umăr, să ducem activitatea FRMd către performanțe cât mai înalte. Am reușit, 

împreună, să urcăm 10 locuri în ierarhia sporturilor românești, situându-ne pe locul șase în 

Clasamentul general pe federații în Anuarul Sportului 2016. Este un salt extraordinar și un loc 

destul de dificil de păstrat , sau, de ce nu, de urcat încă o treaptă. Pentru aceasta este nevoie să 

dezvoltăm performanța, să vedem dincolo de interesul personal, mai departe de avantajele 

imediate, de simpatii sau de antipatii. 

        Închei prin a adresa multumiri Președintelui Federației Române de Modelism, domnul 

Radu Berceanu, membrilor Biroului Federal, membrilor Comisiilor tehnice ale FRMd, 

colegilor mei angajați, și, nu în ultimul rând, dumneavoastră pentru interesul pe care-l 

manifestați pentru prezentul și viitorul federației noastre, pentru întreaga activitate desfașurată; 

vă felicit pentru rezultatele înregistrate și vă promit că voi face totul pentru ca modelismul să 

capete locul pe care îl merită în ierarhia sportului românesc. 

                                                           

                                                             Secretar General,                                           

                                                         prof.  Ioana DUMITRU               

                                                                                    

                                                                                    

 

 



      


