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RAPORT DE ACTIVITATE 
Pentru anul 2020 

 
 
 

 PERIOADA 1 IANUARIE 2020 – 27 IULIE 2020 
 

 Simați membri si invitați, 

În calitate de Vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică, voi prezenta Raportul de 

activitate al FRG, pentru partea de mandat reprezentată de Comitetul Executiv pe care l- am 

condus, în perioada 01 Ianuarie 2020-27 Iulie 2020. Un mandat marcat de pandemie, de 

pregătire on-line, de demisii și în care principala preocupare a celor care am rămas în 

Federație a fost continuarea activității, o datorie nu doar de drept ci și morală. În toată 

cavalcada aceasta s-au alăturat echipei noastre tineri, care își doresc să confirme în 

administrație și sunt pe drumul cel bun.  Puterea lui A UITA, există, dar e de tip negativ, și 

aduce cu sine riscul de a repeta  anumite greșeli. Să NU UITAM ….pentru a putea progresa.  

În urma demisiei D-nei Președinte Andreea Răducan, în data de 05 Decembrie 2019, 

Comitetul Executiv a hotărât preluarea atribuțiilor de Președinte, conform articolului 41 din 

statut, de către unul dintre vicepreședinti, respectiv  Maria Fumea, ca Președinte Interimar, 

functie pe care o dețineam deja din 04 August 2019, Andreea Răducan fiind în concediu de 

maternitate. Preluarea acestor atribuții era necesar, până la Adunarea Generală ordinară, 

adunare care a fost și de alegeri pentru funcția vacantă de președinte - completare de 

mandat.  

În perioada imediat următoare , anunțul demisiei d-nei secretar general Virginia Oprișan cât 

și cea a d-lui secretar federal Mircea Apolzan, din motive personale, a dus la un dezechilibru 

în activitatea administrativă a federației. 

La momentul respectiv , ca o soluție urgentă de menținere a activității federației, pentru 

derularea contractelor cu MTS și COSR,  precum și a activității loturilor nationale și olimpice,  

am hotărât ca funcția de secretar federal sa fie ocupata de Alina Dragan, antrenor federal la 

gimnastică aerobică. În perioada respectivă , am avut parte de aportul  antrenoarelor 

federale Anca Grigoraș și Angela Cacoveanu la gimnastică feminină și de cel al d-lui Dan 

Grecu ( vice-președinte FRG) și al d-lui Gabriel Popescu în calitate de antrenor federal la 
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gimnastică masculină, pentru acesta din urmă  perioada fiind- februarie -septembrie.  Silvia 

Stroescu , care ocupă funcția de antrenor federal pentru juniori, a ales la randul ei activitatea 

sa de bază în cadrul UNEFS.  

În cadrul  compartimentului de contabilitate, a avut o activitate foarte buna,  d-na contabil 

șef Florentina Ghiță. Am suplimentat compartimentul, prin angajarea lui Alexandru Preda 

care a preluat din sarcinile echipei. În perioada respectivă a ajutat la buna funcționare a 

federației și d-na Maia Pop. 

Dl. Viorel Latărețu, angajat în funcția de  organizator s-a dovedit foarte ambițios și 

perseverent, cu perspectiva de a deveni antrenor federal pentru gimnastica masculină.  Ceea 

ce s-a și întamplat, dupa plecarea d-lui Gabriel Popescu. 

Tinerii de mare valoare morală și profesională, Andreea Petcu și Mircea Branzea, au 

completat resursele umane de care  federația avea nevoie.  

A fost realizat un schimb parțial de generații, cu tineri al căror entuziasm poate compensa 

nevoia de experiență. 

Anul 2020, a fost un an special (a se înțelege, foarte dificil) pentru întreaga activitate a 

federației. Pentru majoritatea dintre noi, a fost un an de confirmare a tenacității și puterii de 

adaptare la situații neprevăzute. 

Voi detalia mai jos principalele activități care au definit această perioadă a anului 2020 

pentru FRG: 

Obiective de performanță  

Federația Română de gimnastică a primit finanțarea de la MTS, în data de 13.01 2020, în 

valoare de 4 .000 000 lei, urmând ca această sumă sa fie  suplimentată la rectificare. Un 

buget sub valoarea celui calculat pentru întreaga activitate a federației, pe un an de zile.  

Pentru a putea asigura activitatea loturilor olimpice, naționale și CNOPJ-uri , s-au făcut cereri 

de finanțtare și la COSR, care ne-a sprijinit în totalitate, ca de fiecare dată. Doresc să 

mulțumesc personal COSR-ului pentru implicare și susținere. 

Gimnastica artistica masculina si feminina, prin necalificarea cu echipele la Jocurile 

Olimpice Tokyo 2020, au fost sustinute de catre FRG ca  loturi nationale. Activitatea s-a 

desfasurat in centrele de la BUCURESTI si respectiv DEVA. 

  

Marian Drăgulescu și Maria Holbură, calificați la JO, împreuna cu colectivele tehnice și-au 

continuat  activitatea ca loturi olimpice. 

 

Având în vedere că în luna Mai 2020, ar fi trebuit să aibă loc Campionatele Europene de 

gimnastică feminină și masculină, cu posibilitate de calificare individuală la JO, FRG a făcut 

demersurile necesare la COSR, pentru ca sportivele Ioana Stănciulescu și Silviana Sfiringu, să 

fie cooptate în LOT OLIMPIC, lucru care s-a și întâmplat. 
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Pentru sportivul Andrei Muntean, care era în recuperare după intervenția chirurgicală, s-a 

hotărât o perioadă de monitorizare până a fi introdus în LOT OLIMPIC. 

 

La juniori, lotul masculin CNOPJ Reșița , iar la feminin, cele două loturi : CNOPJ DEVA, 

CNOPJ C-TA și-au continuat pregătirea prin susținerea COSR-ului. 

Gimnastica aerobică   

În luna Mai a anului 2020, a fost planificat Campionatul Mondial de Gimnastică Aerobica  , 

atât pentru seniori cât și pentru juniori (concurs pe categorii de vârstă , AG 2). La seniori, 

acest campionat ,  conta pentru Calificarea la Jocurile Mondiale din 2021 din  SUA , 

competiție care are loc o dată la patru ani. 

În cosecință, loturile naționale de seniori și juniori si-au început activitatea în luna Ianuarie. 

Pregatirea sportivă 

Federația a încercat să asigure condiții optime de desfășurare a activității pentru toate 

loturile reprezentative. S-au făcut eforturi pentru asigurarea aparaturii de bază, a asistenței 

medicale.  

Comitetul Executiv a preluat răspunderea unei noi strategii  de abordare a pregătirii 

sportivilor pentru Cupele Mondiale și Campionatele Europene, competiții de interes în 

prima parte a anului 2020. 

În data de 19.03 2020,  a fost programată  Adunarea Generală ordinară și de alegeri pentru 

funcția  vacanta de Președinte . 

Astfel ajungem la situația creată la nivel național și mondial, de noul coronavirus SARS COV 

-2 (COVID-19). 

Hotărârea nr 3 din 19 Martie 2020, cu privire la Instaurarea Stării de Urgență pe întreg 

teritoriul României pe o durată de 30 de zile. 

Au urmat alte ordonanțe : Ordonanța de Urgență, Ordonanța Militară privind măsuri de 

prima urgență, măsuri în domeniul protecției sociale, măsuri de prevenire a raspândirii 

COVID-19,  din datele: 18, 21, 24 , 29, 30 Martie, etc.  

În 14.04 se prelungește Starea de Urgență. Urmează ORDINUL COMUN MTS-MS cu noi 

restricții pentru activitatea sportivă. 

Comitetul Executiv  a luat act de toate aceste hotărâri și a acționat în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

Activitatea în gimnastică  a fost întreruptă iar Adunarea Generală amânată. Sportivii tuturor 

loturilor au fost descentralizați, iar antrenamentele au fost continuate ON-LINE. 

Activitatea în federație a  fost mult îngreunată,  dar totuși trebuia continuată. Au avut loc 

schimbări în organizarea activității de la birou, ajungându-se astfel la: munca la domiciliu 

sau altfel spus, Telemunca.  
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Comitetul Executiv și-a continuat activitatea cu întruniri on line prin aplicația ZOOM, dar și 

prin votul electonic, lucru permis de STATUT. 

A fost o perioadă în care am fost cu toții nevoiți să ne adaptăm unui nou stil de viață și să 

relaționăm fără riscuri. 

Toate competițiile  internaționale  FIG- Cupe mondiale, Campionate mondiale ,  cât și 

evenimente importante - congrese, cursuri intercontinentale de arbitri, cursuri de 

antrenori au fost amânate pentru anul 2021.  Astfel, cel mai important eveniment al anului 

: Jocurile Olimpice au fost amânate și ele pentru 2021. 

În data de 18 Mai 2020,  în urma deciziilor luate de COSR,  loturile olimpice și-au reluat 

activitatea în complexul sportiv Izvorani în condiții de siguranță sanitară. 

CNOPJ-urile au inceput de asemenea activitatea în data de 01 Iunie, iar loturile naționale în 

data de 10 Iunie. 

Începerea activității a fost mai mult decât necesară, urmând ca loturile reprezentative de 

gimnastică artistică feminină și masculină, juniori și seniori, să participe în luna Decembrie 

la Campionatele Europene de gimnastică.  

1. Calendarul competițional intern 

Calendarul competițional intern a fost redimensionat, majoritatea competițiilor fiind grupate 

în a doua jumătate a anului, în speranța că se vor putea organiza.  

2. Activități de optimizare organizațională si relaționare cu partenerii  

În privința dezvoltării parteneriatelor, permiteți-mi să  mulțumesc celor mai stabili parteneri 

financiari ai noștri, MTS și COSR, pentru sprijinul constant pe care l-au acordat gimnasticii, 

pentru rezolvarea promptă a cerințelor care au apărut in procesul de pregătire și cel 

competițional.     

Un alt partener instituțional important a fost Institutul National de Cercetare pentru Sport, 

cu care am derulat începand din 04.02 2020  un contract de colaborare pentru asistență 

științifică pentru îmbunătățirea performanței la loturi. 

Institutul de Medicinăa Sportivă ne-a sprijinit în asigurarea controalelor medicale ale  

sportivilor, în diagnosticarea unor componenți ai loturilor reprezentative.  Mulțumim tuturor 

partenerilor noștri instituționali pentru susținerea acordată.  

Pe linie medicală, încheierea unui contract de sponsorizare cu Regina Maria, a continuat în 

2020 și a permis economisirea a cel puțin 10.000 eur/an doar pentru RMN-uri, la care se 

adaugă servicii gratuite pentru consultații sportivi, operații și medicina muncii. 

Asemenea s-a intamplat și cu  contractul de sponsorizare, încheiat cu Nestle Romania SRL,  

menținându-se legătura  cu aceștia, în scopul susținerii activității sportive. În intalnirea on 

line avută cu reprezentanții Nestle, am specificat necesitatea îmbunatățirii relațiilor, după 

Adunarea Generală de alegeri, cu noua conducere a federației. 
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În condițiile actuale de prevenire a abuzurilor împotriva sportivilor și a copiilor care încep 

activități sportive, contractul de colaborare cu Fundația Terre des Hommes  pentru 

participarea la proiectul  „Un mediu sigur pentru copii”, era imperios necesar a se dezvolta. 

Este destinat  perfecționării standardelor de protecție a copilului împotriva oricărei forme de 

agresiune emoțională, verbală sau fizică în cadrul spațiilor în care se antrenează sau face 

sport de performanță.  Andreea Petcu, a fost cea care s-a implicat în a continua aceasta 

colaborare, devenind un foarte bun formator.  

De asemenea continuarea colaborării cu Fundația „Casa Campionilor”, condusa de dna 

Mariana Bitang ne-a permis nu numai asigurarea unei noi generații de gimnaste care au 

început deja sa performeze, ci si motivarea antrenorilor implicați in proiectul finanțat de 

Petrom. 

În perioada de pandemie, FRG a făcut eforturi deosebite, pentru ca Adunarea Generală să 

poată avea loc, chiar și în condiții de restricții majore. A fost nevoie de o aprobare specială 

de la Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru situații de urgență.  

Adunarea Generală a avut loc în data de 27 Iulie 2020, adunare la care  a fost ales 

Președintele federației, pe perioada ramasă, până la completarea de mandat. D-na 

Carmencita Constantin va susține raportul de activitate al FRG, dupa aceasta dată până la 

finele anului 2020. 

În vederea creării cadrului legislativ pentru introducerea unor noi forme de practicare a 

gimnasticii (parkour, acrobatică, trampolina, gimnastica pentru toți), FRG a propus  și a 

reluat în  Adunare Generală unele modificări de statut, care au și fost aprobate. 

Tot in direcția reînnoirii, agenția Geometry, a realizat gratuit noul logo, al Federației Române 

de Gimnastică prin care pune accent pe reîntoarcerea la esența acestui sport. În noul logo 

care a fost supus votului Adunării Generale, se împletesc inițialele celor trei cuvinte-cheie ce 

caracterizează gimnastica: forța, ritmul și grația.  Renașterea nu înseamnă niciodată 

renunțarea la trecut sau la valorile fundamentale, ci reinterpretarea lor într-o manieră 

modernă. 

Concluzii  

Doresc să mulțumesc tuturor celor care ați susținut încercarea noastră de a menține 

gimnastica printre sporturile prioritare din România, într-o perioadă dificilă pentru întreaga 

societate și în special cluburilor membre, care întrețin speranța de reconstrucție a 

gimnasticii, în viitorii ani. 

Urez succes noii echipe care urmează sa preia conducerea federației. 

Vă mulțumesc pentru atenție, 

 

Maria Fumea 
Vicepreședinte 
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 PERIOADA 28 IULIE – 31 DECEMBRIE 2020 

 
 

Am preluat conducerea gimnasticii românești, datorită votului dumneavoastră 
de încredere acordat in ziua de  27 iulie 2020, la momentul cel mai critic privind sportul 
românesc cât și a  celui mondial.  

Intreaga planetă a fost nevoită să stea în loc datorită necunoscutelor  
pandemiei SARS COV2. Greu pentru fiecare dintre noi, dar… și o mare provocare de a 
demonstra ca , impotriva vremurilor ,putem produce schimbarea atat de necesara ,  punand 
in slujba gimnaticii intreaga mea experienta manegeriala , acumulata de-a lungul unei cariere 
marcata de succes . 

Lucrurile s-au precipitat, intrucât pregătirea trebuia continuată, era obligatoriu să 
găsim toate soluțiile de a mentine sportivii si antrenorii in condiții de siguranță cât mai mare, 
dar și nevoia de a ne organiza ca federație pentru a putea inventa „normalitatea COVID „ 
organizand din nou competiții  la nivel național în dorința de a nu renunta , de a ne evalua 
contnuu performantele , determinati  să continum practicarea acestui sport de excelenta . 

In aceiași măsură, trebuiau începute evaluările tuturor gimnaștilor și gimnastelor 
cooptate în CNOPJ-uri dar și loturi, pentru a face o analiză reală, neutra, si a cunoaste  nivelul 
performanțelor  la care ne aflăm. 

Aveam de organizat, pentru continuitatea gimnasticii, într-o perioadă relativ scurtă și 
dificilă, competiții la toate categoriile,  la gimnastica artistica feminina si masculina cât și la 
gimnastica aerobică, toate urmate de participarea României la Campionatele Europene, cu 
care urma să încheiem anul competițional cât și pe cel calendaristic.  

Au fost cinci luni de foc în care a trebuit să îmi adun echipa, să ne cunoaștem, sa ne 
temperam caracterele ,să întelegem ce vrem unul de la celălalt și… să reușim!  

În toată această perioadă, încercând să cuprind cât mai multe lucruri, să pătrund in 
interiorul tuturor problemelor, să le înțeleg și să le găsesc rezolvarea, a fost o reala  cursă de 
maraton, pe un teren necunoscut, pe planuri multiple ,unde datorită echipei mele, am fost 
invățată, susținută și ajutată de fiecare dată. Am plecat în acest maraton cu o mână de 
oameni,  extrem de serioși, dedicati, profesioniști și dornici de a invata si a munci fara a 
masura timpul si efortul , cărora astazi, LE MULTUMESC ! 

 Am început ulterior să completez echipa( beneficiind de sfaturi extrem de avizate ) 
acolo unde conceptul organizatoric a dovedit necesar , convingand intr-o prima /imediata  
etapa pe noii nostri  colegi , Georgica si Corina , sa revina  din UK,dupa foarte multi ani de 
experienta traita si aplicata pentru redresarea si dezvoltarea gimnastitii sa revina in Romania 
si sa se alature eforturilor conjugate de stopare a declinului, de redresare si dezvoltare in 
paralel cu cresterea nivelului de performanta la sportivii din lotuirle nationale . 

Echipa FRG a continuat sa creasca treptat, functie de necesitatile activitatilornou 
introduse , cooptanda foști sportivi, foști voluntari, toți tineri, dornici să învețe și să 
muncească pentru gimnastica românească. 

  
Activitatea sportivă internă (campionate naţionale) 

 
Având în vedere situația generată de pandemia COVID 19, atât la nivel mondial cât și 

național, ținând cont de Hotărârile Guvernului României, prin care activitatea sportului de 
performanță și de înaltă performanță a fost limitată și chiar suspendată, calendarul 
competițional stabilit pentru anul 2020, nu a mai putut fi respectat în totalitate.  
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Astfel, la gimnastică artistică feminină, Campionatele Naționale au fost organizate la 
Ploiești, în perioada 17 – 21.11.2020, cu o participare relativ redusă la toate categoriile. 
Datorată restricțiilor impuse de condițiile speciale, necesare pentru prevenirea infectării și 
răspândirii virusului SARS CoV 2, putem spune că organizarea a însemnat un adevărat succes 
,  un efort desfășurat în condiții unice și extrem de stricte, pentru asigurarea și menținerea 
unui cadru sigur pentru participanți. În competiție au avut acces doar sportivii și antrenorii 
care au prezentat un rezultat negativ RT - PCR, din dorința de a diminua pe cât posibil 
răspândirea virusului în rândul sportivilor și tehnicienilor și securizarea celor care urmau să 
participe în luna decembrie, la Campionatele Europene de Senioare și Junioare de la Mersin 
- Turcia. 

Din păcate, au fost înregistrate și rezultate pozitive RT – PCR la nivelul anumitor 
centre de pregătire, motiv pentru care acestea nu au putut fi prezente. Aici putem menționa 
Centrul Național Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor – Constanța, CSA Steaua București, CS 
Dinamo București și CSȘ Focșani, ale căror delegații au fost nevoite să rămână acasă. Într-o 
situație asemănătoare s-au aflat și sportivele legitimate la Cluburile Sportive Școlare/Liceele 
cu program sportiv, care în urma restricțiilor impuse de Ministerul Educației și Cercetării, nu 
au avut acces la sălile de antrenament și nu și-au putut desfășura activitatea de pregătire în 
condiții optime. Toate acestea au dus la scăderea considerabilă a numărului de participanți. 

La Campionatul Național Individual Open și Campionatul Național al 
Reprezentativelor de Club – Feminin – Ploiești, 19-21.11.2020) – competiția a fost o 
modelare pentru Campionatele Europene din luna decembrie. Cu o organizare foarte bună, 
– concursul desfățurat în sala Olimpia, a fost transmis în live streaming. Sportivi participanți: 

i. Feminin: 3 echipe și un total de 19 sportive – 9 cluburi.  
La Campionatele Naţionale pe Echipe și Individuale ale Junioarelor III, II și I, (Ploiești, 

17-19.11.2020) – au participat 13 structuri sportive, și a fost înregistrat un nivel mediu de 
participare, astfel: 

- La Juniori III, Nivel 2 - 2 echipe și 19 sportive 
- La Juniori II, Nivel 3 - 8 sportive 
- La Juniori II, Nivel 4 - 2 sportive 
- La Juniori I, Nivel 5 - 7 sportive 
- La Juniori I, Nivel 6 - 7 sportive 
        Ca și în  cazul gimnasticii feminine,  si la gimnastica masculină, s-a  încercat 

relansarea  acesteia la începutul lunii noiembrie prin organizarea campionatelor nationale 
de gimnastică tot la Ploiesti, comasate pe toate categoriile, în perioada 10-14 noiembrie 
2020. S-au desfasurat după același regulament de organizare și respectare a normelor 
COVID, cu un număr de participanți mult mai mic decât la gimnastica feminină intrucât 
numărul de sportivi practicanți la baieti , la scara nationala, este mult mai mic decat la fete. 

        Aceste competiții, dar și verificarile pe care le-am organizat după acestea, la Sala 
de gimnastica Nicolae Vieru din București impreuna  cu rezultatele testelor Institutului 
National de Cercetare Sportivă, ne-au creat o imagine clară a ceea ce reprezintă gimnastica 
masculină și nivelul ei în Romania. 

       Bineînteles că imaginea realizată prin evoluția sportivilor, ne-a „forțat”  să vedem 
realitatea și să căutam soluții imediate de revigorare a acestei discipline,sa  căutam soluții în 
primul rand pentru a mări și susține rata de selecție printr-un program unitar care să fie 
implementat la nivelul întregi țări cât și pentru a  pune bazele îmbunătățirii nivelului  
colectivului tehnic la nivelul CNOPJ-rilor , a loturilor naționale și olimpice. 
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        În ceea ce privesc campionatele naționale ele s-au desfășurat pe parcursul unei 
întregi saptamâni, participand la acestea ca și la fete, doar sportivii legitimați în cluburile 
departamentale, cei din subordinea MEC, fiindu-le imposibil sa fie prezenti. 

       Astfel, numarul participanților a fost după cum urmează: 
- La categoria a III-a , Juniori 3 ____14___, sportivi; 
- la categoria a II-a, Juniori 4 ____6____, sportivi; 
- La categoria I, Juniori 5 ____6____, sportivi;  
- La categoria Seniori ___15___, sportivi 

 
Monitorizarea și evaluarea tuturor CNOPJ-urilor , Loturilor naționale și a 
loturilor olimpice 

                    Pentru a putea vedea stadiul sportivilor din toate centrele noastre de pragătire, 
in ciuda tuturor restricțiilor, am hotărât să începem o serie de evaluări atât la fete cât și la 
băieți. Rolul lor a fost acela de a ne da imaginea clară și corectă a nivelului de pregătire la 
acea dată, cât și starea de sănătate a sportivilor.  
                    Astfel, în perioada 1 octombrie - 12 decembrie 2020, FRG a desfășurat mai multe 
acțiuni în vederea evaluării fizice, tehnice și de dificultate, a sportivelor componente ale 
Loturilor Naționale de junioare și senioare precum și a sportivelor componente ale Lotului 
Olimpic. Acestea au avut loc la sala de gimnastică a CS Dinamo și în incinta Complexul Sportiv 
Olimpic Sydney 2000 - Izvorani. 
                   Aceste acțiuni au fost completate de colaborarea cu Institutul Național de 
Cercetare Sportivă, care a efectuat teste de biochimie, biomotricitate și psihologice și au avut 
ca scop, pe de o parte, obținerea unei imagini cât mai obiective a profilului sportivilor, a 
calităților, deficiențelor și potențialului acestora, cât și alcătuirea echipelor reprezentative 
pentru Campionatele Europene de junioare și senioare, din luna decembrie 2020.  

   Campionatul Naţional de Gimnastică Aerobică  s-a desfășurat la Sala Polivalenta 
din Complexul Olimpic Sydney 2000, Izvorani in perioada 29-30 noiembrie 2020.  

     Ca și în  cazul gimnasticii artistice, activitatea gimnasticii aerobice pe plan național 
a suferit din cauza pandemiei,  a inadvertentei legislative dintre MTS si MEC  ,care a condus 
la pregătirea online la cluburile sportive școlare afiliate,  acestea facând imposibila pregătirea 
adecvata in vederea participării la Competițiile oficiale ale federației. Cluburile care nu au 
participat din cauza pregătirii online sunt CSS Petroșani, LPS Cetate Deva si cu o participare 
redusa CSS 1 Constanta. Un alt club care nu a fost prezent este CSM Arad – din cauza 
rezultatelor pozitive la testarea RT-PCR, efectuate potrivit regulamentului special de 
competiții înainte de Campionat. 

    Din totalul 16 structuri sportive afiliate cu secții de gimnastica aerobica au 
participat 12 cluburi, cu nu număr total sportivi participanți de 127; 

i. Juniori, cat. a III-a: 4 perechi, 14 trio, 7 grupuri – 9 cluburi; 
ii. Juniori, cat. a II-a: 14 individual feminin, 2 individual masculin, 7 trio, 

3 grupuri – 7 cluburi; 
iii. Juniori, cat. I-a: 4 individual feminin, 3 individual masculin, 4 perechi, 

4 trio – 8 cluburi; 
iv. Seniori: 7 individual feminin, 6 individual masculin – 7 cluburi. 
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    Activitatea sportivă internațională (campionate europene) 
                 Așa cum am relatat și mai sus, anul 2020 a fost unul atipic din punct de vedere al 
performanțelor dar și al desfășurării întregii activități sportive, atât la nivel național cât și 
mondial. 
                 Din acest motiv,  European Gymnastics a reprogramat Campionatele Europene ce 
urmau să se desfășoare la Paris-Franța si aveau ca prim scop, calificarea pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokyo.  
Astfel s-a optat pentru desfășurarea competiției pentru juniori și seniori, în luna decembrie 
la Mersin-Turcia, cu mențiunea că Ediția de calificare va avea loc în luna aprilie 2021. 
 
                 Romania a reușit să participe cu o delegație de 45 de persoane (23 la GAF si 22 la 
GAM), astfel: 
 
Gimnastică Artistică Feminină 
 
Echipa de Senioare (GAF), a obținut un total de 5 medalii (2 de aur și 3 de argint), în 
următoarea componență:  

1. Larisa Iordache - CS Dinamo București (reactivată la 1  decembrie 2020) 
2. Stănciulescu Ioana - CS Farul Constanța (primul an la senioar) 
3. Sfiringu-Gheorghe Silviana - CS Farul Constanța (primul an la senioare) 
4. Duță Antonia CS Dinamo București (primul an la senioare) 
5. Trică Daniela CS Dinamo București (primul an la senioare) 

Antrenori:  
1. Liliana Cosma (coordonator)  
2. Nicolae Forminte  
3. Cotuțiu Florin 
4. Lăcrămioara Moldovan 
5. Cristian Moldovan  

Echipa de Junioare (GAF), a obținut un total de 9 medalii (6 de aur, 2 de argint și 1 de bronz), 
în următoarea componență:  

1. Ana Bărbosu - CSȘ Focșani 
2. Maria Ceplinschi - CS Farul Constanța 
3. Iulia Trestianu - CSȘ Focșani 
4. Andreea Preda CSȘ Constanța 
5. Ana Turcu - CS Dinamo București 

Antrenori:  
1. Sandu Lucian (coordonator)  
2. Groza-Gogean Gina 
3. Meran Cătălin  
4. Micu Cristinel  

 
Gimnastică Artistică Masculina 
Echipa de Seniori (GAM), a obtinut un loc IV, in urmatoarea componenta: 
 

1. Marian Dragulescu – CSA Steaua 
2. Andrei Muntean – CS Dinamo 
3. Andrei Groza – CS Dinamo 
4. Vlad Cotuna – CSA Steaua 



10 
 

10 
 

5. Marc Razvan – CSM Birtrita 
 
Antrenori: 

1. Marius Urzica (coordonator) 
2. Gal Stefan 
3. Marius Berbecar 

 
Echipa de Juniori (GAM), a obtinut 1 medalie de aur si 4 locuri IV, in urmatoarea 
componenta: 
 

1. Burtanete Gabriel – CSA Steaua 
2. Burtanete Robert – CSA Steaua 
3. Soica Raul – CSM Resita 
4. Bera Nicolae – CSS Sibiu 

 
Antrenori: 

1. Adrian Meleanca (coordonator) 
2. Cornel Burduhosu 

 
Rezultatele obținte în cadrul acestor campionate europene, au reprezentat vointa comuna 
de a valorificala maxim o nisa de oportunitate ,au fost o gura de oxigen  pentru noi toti, 
dându-ne astfel certitudinea  că dacă ne unim forțele,putem reveni in elita mondiala anuland 
sintagma ca „ gimnastica româneasca a murit „. 
 

 Cursuri de perfecţionare pentru antrenori. 
 

În cursul anului 2020, s-au organizat în sistem online cursuri de perfecționare ale 
antrenorilor și arbitrilor atât la gimnastică artistică feminină și masculină cât și la gimnastică 
aerobică, după cum urmează: 

• Curs perfecționare arbitre gimnastica artistică feminină, 14-15.11.2020, platforma 
Zoom, 25 persoane, cu o tematică vizând problemele de arbitraj din gimnastica 
internațională și metodică pregătire sportivă 

• Curs perfecționare antrenori gimnastică artistică masculină, feminină și aerobică, 
14-18.12.2020, platforma zoom, 115 persoane participante, cu o tematică vizând cunoștințe 
de specialitate legate de antrenamentul sportiv de performanta, psihologia performantei, 
nutriție, medicatie- sustinatoare de efort, refacere,  siguranța copiilor in sport, etc.  
 
 
            Activitatea de optimizare organizațională si relaționare cu partenerii 
 
               În cadrul acestui tip de activitate, voi încerca să o impart  în mai multe categorii, 
având în vedere multitudinea de activități începute, urmând a fi continuate in perioada anilor 
urmatori . 
 
 Relationarea cu principalii parteneri  
 Doresc sa subliniez faptul ca  Ministerul Tineretului și Sportului și-a arătat 

deschiderea si sustinerea neconditionata ,acordandu-ne  girul lor de încredere, în tot ceea 

ce ne-am propus să realizăm. Dovadă stă faptul că în ultimele 4 luni, Ministerul Tineretului 
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și Sportului ne-a sprijinit prin suplimentarea bugetului de la 4.000.000 lei inițial, cum l-a 

prezentat și doamna vicepreședinte Maria FUMEA500.000 lei ( 200.000 lei la pregatiri, 

150.000 lei la bunuri si servicii, 150.000 lei la ecipamente) si in noiembrie s-a mai  suplimentat 

cu 360.000 lei( 150.000 lei la pregatire,210.000 lei la echipamente) , în vederea susținerii 

activității până la 24 decembrie. 

               Tot din bugetul Ministerul Tineretului și Sportului, s-a reușit achiziționarea de 
echipament sportiv unitar pentru toate CNOPJ-urile si loturile existente, reușind să oferim 
același echipament la un numar de 155 de persoane (sportivi, antrenori, cadre medicale), 
creeind astfel identitatea vizuala a gimnasticii romanesti in spatiile de concurs , indiferent de 
disciplina sau categorie . 
  Tot cu ajutorul Ministerul Tineretului și Sportului, s-a reușit achiziționarea de 
aparatura specifică la CSNB Lia Manoliu, iar CSM Onești a reușit achiziționarea unei mese de 
sărituri omologate pe care a transferat-o  Complexului Lia Manoliu în custodie, în vederea 
pregătirii sportivului  Marian Dragulescu, care se antrena pe o masa neconformă, toate 
aceste echipamente si materiale sportive însumând suma de 383.650 lei. 
 Tot cu ajutorul Ministerul Tineretului și Sportului, am reușit să facem primii pași în 
domeniul digitalizării, domeniul specific secolului XXI, fără de care nu poți supraviețui, 
digitalizare demarata deja și care se afla în plină construcție. 
 Tot cu ajutorul Ministerul Tineretului și Sportului, care a înțeles că atât digitalizarea 
cât și accesarea de fonduri europene, reprezintă soluția cea mai bună spre dezvoltarea 
bazelor sportive din subordonatele sala dar și a celor din MEC au fost demarate pregatirile 
primelor proiecte de imbunatatire a infrastructurii sportive . 
Astfel, într-o echipa comună CSM Onești – FRG – COSR – MTS , cu implicarea si sprijinul 
nemijlocit al  ADR NORD – EST, pentru prima oară în Romania, a fost aplicată prima fisă de 
solicitare de investiții pe fonduri europene în domeniul sportului de performață, fiind 
sprijiniti probono de compania Relians ( consultantul clasificat de MFE pe locul 1 la nivel 
national pentru acuratetea derularii proiectelor bazate pe fonduri europene ) a lucrat alaturi 
de CSM Onești sub titlu de sponsorizare. 
Acest Proiect, este un început și o dovadă că atunci când iți dorești cu adevărat ceva, NU ARE 
CUM să nu îți iasă, iar Oneștiul si-a dorit să aibă o bază demnă de numele celei care i-a pus 
pe harta lumii, NADIA COMĂNECI. Acest proiect, sub numele EDUCATIA SPORTIVA O 
SPERANTA PENTRU  REDUCEREA ABANDONULUI SCOLAR, O SANSA PENTRU VIITORUL 
GENERATIEI XXI, cuprinde atât refacerea și reabilitarea bazei sportive existente de la Onești 
cât și construirea de altele noi, toate înrolându-se în asigurarea unor condiții la standarde 
europene în inițierea și dezvoltarea sportului de performanță și nu numai.  

Tot din categoria dezvoltării bazelor sportive, s-au început demersurile cu Consiliul 
Județean Ilfov în parteneriat cu Primaria Mogoșoaia, în vederea accesării la fonduri europene 
pentru a pune bazele unui Parc National de gimnastică de nivel european la Mogoșoaia. 

Analizele la nivelul autoritatilor romane si ale comisiei europene sunt in curs de 
desfasurare conform calendarului CE & SM si  avem toate speranțele că aceste proiecte vor 
fi aprobate si vor primi finanatrea , ceea ce inseamna ca in acest an 2021,vor trebui demarate 
studiile de fezabilitate, documentatiile de avize si acorduri ,  proiectarea  de detaliu  și 
avizarea infrastructurii. 
 
Colaborarea FRG cu COSR s a bucurat  de la bun început de o deschidere si sprijin de 
exceptie,  domnul președinte Mihai COVALIU dar și secretarul general George BOROI, 
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răspunzand pozitiv și ferm tuturor solicitărilor noastre. Începând cu punerea la dispoziție a 
Bazei Sportive Sidney 2000 pentru a ne desfașura activitățile de evaluare, până la organizarea 
campionatului național de gimnastică aerobică, COSR, a dovedit, cu fiecare soluționare de 
cerere a noastră(și nu au fost deloc puține) că ne sunt alături, că susțin strategia și viziunea 
noastră, atât timp cât ea se va referi la reabilitarea gimnasticii românești. În acest context, 
COSR, ne-a spijinit financiar in toate solicitarile adresate , inclusiv  în achiziționarea de 
aparatură necesară refacerii organismului după efort și a unor aparate specializate 
ajutătoare acesteia, în valoare de 36.875 lei si cu o sustinere financiara totala în 2020 de 
2.386.888 lei. 
Alaturi  cei doi parteneri principali MTS și COSR, doresc sa exprim satisfactia deosebita pentru 
excelenta colaborare, in relatie de  parteneriat,  cu Institutul Național de Cercetare Sportivă 
care ne-a stat alături în ultimele 4 luni, vizionând antrenamente, făcând măsurători, 
prelucrand date în statistici și analizând potențialul fiecărui gimnast și gimnastă în parte, 
dându-ne astfel, imaginea de ansamblu a gimnasticii românești. 
Un alt parteneriat de un real ajutor l-a reprezentat Institutul  National de Medicină Sportivă, 
care în toată perioada de pregătiri centralizate, când am intampinat deficultati ( in special 
din motivele induse de alertele Covid ) in asigurarea prezenței  unui cadru medical, ce era și 
este cu titlu obligatoriu in acest context de pandemie, a răspuns prompt solicitărilor noastre, 
punându-ne de fiecare dată la dispoziție specialisti din colectivul propriu . 
                 Continuarea protocolului cu MEC, privind susținerea și interesul special pentru 
disciplina gimnastică,  ne-a ajutat sa rezolvam financiar situația antrenorilor din CSS-uri 
detașați la FRG, degrevând astfel bugetul federației pentru pregătire si activități.  
 
                   Tot in direcția parteneriatelor , FRG a început o colaborare in nov. 2019 cu  
Agenția Geometry  care a realizat  sub titlu gratuit noul rebranding al Federației Române 
de Gimnastică prin care punea accent pe reîntoarcerea la esența acestui sportș logo-u care 
a  fost aprobat de către Dumneavoastră în Adunarea Generală din Iulie/2020. Acest loggo 
care împleteste inițialele celor trei cuvinte-cheie ce caracterizează gimnastica, forța, ritm și 
grație, a reușit să intre în legalitate, prin inregistrarea sa la OSIM în 2020, process absolut 
obligatoriu inainte de demararea oricaror demersuri de utilizare 
Dorim sa mulțumim pe această cale Agenției Geometry, care ne-a creat un concept de 
imagine plin de forță și mișcare, plecând de la ideea renașterii, reinterpretată într-o manieră 
modernă. 
 
Contractul de colaborare incheiat in anul 2019 cu Fundația Terre des Hommes pentru 
participarea la proiectul „Un mediu sigur pentru copii”, destinat perfecționării standardelor 
de protecție a copilului împotriva oricărei forme de agresiune emoțională, verbală sau fizică 
în cadrul spațiilor în care se antrenează sau face sport de performanță a fost continuat cu 
mare success , bucurandu-se de o foarte mare deschidere si acceptabilitate in randul 
antrenorilor din gimnastica  .Proiectul este realizat în premieră în România, împreună cu 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Federațiile Române 
de Fotbal și Gimnastică.Acest proiect, a prins contur și astăzi, prin implicarea directă a 
Andreiei Petcu, membră în echipa FRG, Terre des Homme, are deja un numar foarte  mare 
de participanti.Proiectul va trece in cursul acestui an de la faza de “invatare a conceptelor 
fundamentale “ la faza de “creare a suportului legislative “ necesar implementarii si , ulterior, 
la faza de “ implemnetare practica, derulare si monitorizare “ la nivel national . 
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 Activitatea administrativă 
                   Din punct de vedere administrativ, FRG, pe mandatul celor 8 luni, si-a început 
activitatea cu un număr de 24 de salariati salariați, dornici de implicare în activitatea 
cunoscută dar și în activităti noi, ce urmau a fi dezvoltate Astfel, conștientizând ca eforturile 
suprapuse nu vor putea acoperi intregul volum de munca, am demarat completarea echipei( 
intr-un proces iterativ de verifcare a capaciatilor individuale de integrare si implicare ) ,pe 
departamente le FRG, astfel: 

• Departamentul tehnic : a fost completat cu Directorii tehnici Corina Morosan ( GAF ) 
si Georgica Predescu ( GAM )  

• Departamentul FRG de Marketing Sportiv ( Mircea Brinzea, Andrea Petcu si Miriam 
Aribasoaie )  

•  Dep de Comunicare ( Monica Bucur , Miriam Aribasoaie , Mihai Pirvulescu ) 
• Realizarea schimbarii de imagine prin prezenta pozitiva   in spatiul TV, media online, 

presa scrisa  / Partener Agentia SportsNet  
•  Departamentul Management Programe si  Proiecte  / in curs de infiintare  
•  Departamentl  De Organizare Evenimente sportive / in curs de infiintare 
• Departamentul de Produse proprii/in curs de infiintare , ajungând astfel, astăzi la un 

număr de 31 total. 
 
Am demarat “ o altfel de poveste “  o abordare nouă , originala , pozitiva, în ceea ce 

inseamna  gimnastica româneasca, prin folosirea imaginii actuale existente ,a gimnaștilor 
noștri cât și a poveștilor lor. 

 Am înțeles că istoria gimnasticii romanest a fost scrisă cu litere de aur in istoria 
mondila si olimpica a acestui sport ,  că cei care au contribuit de -a lungul anilor , la crearea 
identitatii si traditiei  in Romania trebuies onorati pentru contributiile atat de speciale dar ca 
, in acelasi timp ,  nu mai putem să ne ascundem în spatele lor, este timpul sa recladim valori 
autentice care sa continue drumul pavat cu glorie . 

 Am înțeles ca avem nevoie de o imagine nouă, de chipuri tinere, care sunt astăzi în 
sală și în care ne punem multe speranțe,  chipuri dinamice, care să ne creeze certitudinea 
ridicarii si continuarii succesului  in viitor.  
 

In zona de marketing-comunicare , eforturile FRG s-au concentrate perevigorarea 
imaginii si prezentei gimnasticii in spatial media ( TV, online, presa scrisa ) mentinand viu  
interesul publicului larg spre  gimnastică., creeind bazele profesioniste ale stragerii 
partenerilor strategici dar si a publicului larg/ parintilor pentru a-si readuce copii in salile de 
gimnastica . 

 
Cu experiența de peste 27 de ani in activitatea managerială ș, conducand companii 

private din mediul economic national dar si din cel al corporate-urile europene si americane 
, cu viziunea cum ar trebui să funcționeze o organizație de nivelul FRG, am realizat: 

 
• Implementarea unui model organizational matricial, in care fiecare membru are 

sarcini multiple si complexe  
• Atragerea unui SG –FRG cu expeprienta in conducerea operativa, legislatia si 

managementul resurselor financiare bugetare  
• Valorificarea la maxim a competentelor deja existente la nivel FRG  
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• Intarirea Departamentelor tehnice GAF si GAM prin atragerea de  noi membrii , cu 
experienta internationala semnificativa pe zona   de redresare/dezvoltare programe 
de masa si elita olimpica  

• Schimbarea conceptului de lucru al departamentelor tehnice din FRG la nivelul 
sectiilor afiliate si al centrelor de pregatire juniori si seniori  

• Pregatirea  bazelor  Departamentelor tehnice pentru noile discipline ce urmează a fi 
dezvoltate – Trampoline 

-      - Gym for all 
       - Gimnastica acrobatică 
       - Parkour 

Putem spune că disciplina Trampoline este déjà existenta, la ora actuală având un 
număr de 4 sportivi legitimați de la CSA Steaua București. Pentru o mai bună reușită atât în 
promovarea ei cât și în participarea la competiții internaționale, am abordat o strategie top-
down ,  implementată cu success in dezvoltarea  gimnasticii aerobice din Romania , intorcând 
piramida performanței cu susul în jos, și dezvoltând-o de la vârf spre baza . 

Am pornit acest demers cu sportivii si antrenorii de  la disciplina sărituri în apă, 
sportivi dornici să încerce un alt sport bazat pe pregatirea acumulată, un antrenor care să le 
stea alături, realizand  că până la dezvoltarea acestei discipline în cluburi cât și a formării 
specialiștilor, vom mai avea nevoie de  timp si ajustari structurale dificile , in special in zona 
de infrastructura   Această strategie, ne va permite participarea în viitorul apropiat la 
competiții de nivel international, punand bazele dezvoltarii nationale a acestei noi discipline 
. 

Tot in cadrul administrativ, am încercat dar și reușit să asigurăm toate materialele 
igienico-sanitare necesare, fără nici un fel de sincope, unei bune desfășurări a pregătirii 
sportivilor, datorate pandemiei cu virusul SARS COV 2, dar și a deplasărilor acestora la 
competiții, în valoare totală de 44.464.58 lei. 

Organizarea campionatelor naționale au fost o adevărată provocare care ne-a dat și 
o mare satisfacție prin simplu fapt că nimeni nu a fost contaminat  COVID în urma participării 
la aceste competiții. Ne-a părut extrem de rău că a trebuit să întoarcem din drum cluburi ca 
Dinamo sau CNOPJ Constanța, dar numai cu respectarea regulilor stricte,  am putut asigura 
participarea cu success la Campionatele europene din decembrie. 

Tot în vederea unei bune organizări și desfășurări a campionatelor naționale, am 
continuat proiectul început de conducerea federației în 2019 și am pus la dispoziția 
iubitorilor de gimnastică, vizionarea competițiilor prin live-streaming, deschizand canalele 
de transmisie inclusive catre audienta ( extrem de larga ! ) internationala  

Pentru o buna desfășurare a activității federației, in luna octombrie am achiziționat 
un server profesionist, care sa permita stocarea si operare in modul cloud, dar si laptop-uri 
pentru fiecare salariat în parte, pentru a se putea lucra și în sistem online, de acasa sau din 
deplasarile interne si ternationale , crescand tat operativitatea cat si protectia si 
continuitatea activitatii salariatilor FRG , dar si monitoare tv ,de mari dimensiuni,  atât de 
necesare în competiții cât și în prezentările  online ale federației în fața partenerilor 
strategici. 

Demersuri avansate sunt facute si pentru asigurarea unui spatiu adecvat FRG , atat 
ca volum cat mai ales ca reprezentativitate . 

A fost o muncă intensă și minutioasa, in toata  această perioadă pandemică, când 
întreaga putere economică a țării a scăzut, când întâlnirile face to face au  representat  o 
imposibilitate de ordin medical . Am reusit totusi  să captăm atenția și interesul unor agenți 
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economici, care in pofida dificultatilor financiare roprii , au decis sa prijine gimnastica 
romaneasca 

 Cu sigurantaati ati simțit prezența sponsorilor  veniti alături de noi, începând cu 
campionatele naționale unde au oferit premii in bani tuturor sportivilor câștigători, dar si 
cadouri consând în dulciuri și tricouri tuturor participanților. 

Tot la capitol SPONSORI, am reușit să asigurăm mobiliatea antrenorilor federali  prin 
obținerea unei sponsorizări de mobilitate cu Hunday si Tiriac Auto. 

Înainte de a mulțumi tuturor sponsorilor care ne-au dat girul lor de încredere și care 
ne-au stat alături în acest sfârșit de an, dati-mi voie să le mulțumesc public și să îi prezint: 

1. Cristian Monroe 
2. Iwa 
3. B&B Collection 
4. Reserved  
5. Brenntag 
6. Auchan 
7. Tiriac Auto & Hunday 
8. Nestle 
9. Regina Maria 
10. MC Trans 
11. Remedia 

și nu în ultimul rând, echipei de marketing sportive , formată din: 
 

✓ Alina Dragan 
✓ Mircea Brînzea 
✓ Andreea Petcu  
✓ Miriam Aribasoaie ,de care sunt extrem de mândră pentru capacitatea absolut 

exceptional de rapida de a absorbi noi cunostinte ., de a-si dezvolta noi capabilitati si 
de a-si asuma aceasta responsabilitate in mod profesionist. 
 
Doresc sa mentionez , de asemenea , sprijinul deosebit primt de la o serie de 

parteneri fără de care, multe dintre actiunile FRG nu ar fi avut acelasi success - da-ți-mi voie 
să îi amintesc pe: 

✓ Bogdan Foloșniță – ( actualul Presedinte al Comisie de Disciplina ) ,avocat cu 
o mare experienta administrative/ comerciala ,care ne-a supervizat și ajutat 
în toate contractele  derulate si /sau nou incheiate , precum si in solutionarea 
unor probleme mai dificile de ordin administrativ 

✓ Stefan Rohnean – director CSN Lia Manoliu – București 
✓ Ionuț Popa – președinte CS Dinamo București 
✓ Andrei – Liviu Voloșevici – primar Ploiești 
✓ Florin Bâră  si Dr. Torje – COSR 
✓ Psiholog Alina Ghergisan , COSR  
✓ Mariana Solomon, DTSJ Constanta 

 
Anul 2020 s-a incheiat  cu participarea Romaniei la Campionatele Europene de 

Gimnastica Artistica Feminina si Masculina, junior si seniori ,  Mercin , Turcia cu doua echipe: 
una la feminin și una la masculin. 

 Reîntoarcerea în activitate a gimnastei Larisa Iordache, ne-a dat mari speranțe la o 
nouă calificare la JO Tokyo. 
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Cu toții știm că a fost o competiție atipică dar, tot, cu toții stim că, rezultatul rămâne 
rezultat si ca a fost unul de mare exceptie la Gimnastica Artistica feminina ! 

Au fost două săptămâni pentru noi de FOC!!! 
De la evoluția fetelor junioare și senioare pe care le felicit, alaturi de colectivele 

tehnice , la evoluția baieților juniori,  dar și accidentarea lui Andrei Grozea, care ne-a dus 
spre panica , in conditii Covid, in care spitalizarea in Turcia era un risc de neasumat . A fost o 
perioadă plină de stress  (riscul major de imbolnavire COVID a sportivilor într-o țară străină), 
de concurs, de lacrimi de fericire datorată sportivilor care au urcat pe podium, dar și de mare 
dezamagire după evoluția seniorilor din lotul olimpic. Atunci, am realizat cu adevărat 
prăpastia în care ne aflăm la gimnastică masculină, si am inceput, impreună cu antrenorii 
federali, analiza si reconstructia acesteia, cu un concept nou , verificat si confirmat pe plan 
international prin rezultate obtinute. 

Am plâns cu un ochi și am râs cu unul!!! Am mângâiat cu o mână și cu cealaltă am 
amendat! Si într-adevăr am amendat cu adevărat lotul olimpic de băieți, retrogradându-i cu 
trecerea de la lot olimpic la lot național.Responsabilitatea mangeriala nu permite slabiciuni 
de la drumul performantei ! 

Am încercat să asezăm lucrurile, în așa fel încât atunci când ne vom intoarce, să 
putem continua totul ca și cum nu am trecut intr-un an nou, cu continuitate în activitate, 
mulțumire pentru ce am realizat și încredere că putem și mai mult și mai bine. 

Toate cele prezentate în raportul de astăzi în fata Adunarii Generale, reprezintă doar 
o parte din acțiunile desfășurate pe parcursul a 5 luni, de o echipă de oameni de exceptie , 
dăruiți, care si-au pus toate disponibilitățile în susținerea activității din gimnastica 
românească.  

De aceea doresc sa le mulțumesc in fata Adunarii Generale, și le declar ca sunt 
speciali, profesioniști, si ca desigur, fara spijinul si implicarea lor , nu aș fi putut realiza ceea 
ce mi-am propus( am atasat acestui Raport , prezentarea comparative a Strategiei 2020-2021 
cu care am candicat , versus realizarile din aceasta perioada de mandat ) 

Cele 15 medalii obținute la Campionatele Europene de la Mersin, față de 5 
planificate, atat de echipele de juniori (fete și băieți) cât și de senioare, ne-au dat satisfacția 
că eforturile și munca noastră nu au fost în zadar, dar și speranța că dacă vom continua în 
același ritm, uniti intr-o singura  echipă (federație – colective antrenori loturi – collective 
anttenori structure affiliate ), rezultatele nu au cum să apară. 

 
 ONE TEAM, ONE DREAM, ONE MISSION a fost si va va ramane sloganul de suflet 

care ne-a  reunit pe noi toti in efortul de redresare si crestere al performantei sportive in 
care ne-am angajat ! 

 
Vă mulțumesc tuturor care mi-ati acordat votul dumneavoastră de încredere, fără de 

care nu aș fi avut ocazia să trăiesc aceste momente speciale alaturi de  gimnastica 
românească ! 

 
 

 

PRESEDINTE, 

 Carmencita CONSTANTIN 


