
PUNCT DE VEDERE AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE MOTOCICLISM CU PRIVIRE LA ETAPA 2 MACEC 2019 

Federația Română de Motociclism a luat act de exprimarea publică a poziției sportivului CSM Brăila 

Gabriel Comănescu în raport cu evenimentele desfășurate la etapa a doua a Campionatului de Dirt-

Track MACEC, ce s-a desfășurat sâmbătă 10 august în localitatea Rawicz (Polonia). 

În primul rând dorim să ne exprimăm regretul pentru incidentul de cursă petrecut acestuia în 

competiție și să îi urăm multă sănătate și recuperare rapidă. 

Totuși, din cauza neconcordanței cu realitatea a ideilor exprimate de sportiv sau în numele său pe 

pagina de Facebook ‘Gabriel Comanescu Speedway Racer’ în data 17 august 2019 la ora 17:49, suntem 

nevoiți să prezentăm opiniei publice următoarele precizări: 

1. Asigurarea încheiată de Secretariatul FRM pentru sportiv prin partenerul Groupama nu este 

doar o simplă asigurare de călătorie, ci respectă cerințele minime impuse de Federația 

Internațională Europeană de Motociclism (FIM-Europe) pentru participarea la competiții 

internaționale în străinătate, fiind încheiată special pentru practicarea sportului profesionist, 

având contra unei prime de asigurare de 20 RON (6,67 RON/zi) posibilitatea unei despăgubiri 

maximale în valoare de 50.000 EUR pentru asistență medicală de urgență, 10.000 EUR 

repatriere medicală, 10.000 EUR repatriere funerară, 300 EUR tratament dentar, 300 EUR 

cheltuieli suplimentare pentru vizita unor rude, 300 EUR repatriere minori, 50 EUR convorbiri 

telefonice de urgență, 5.000 EUR deces sau invaliditate din accident, 5.000 EUR răspundere 

civilă individuală, etc.; 
 

2. În condițiile în care competiția s-a desfășurat sâmbătă 10 august 2019 la ora 16.00, accidentul 

și transportul la spital survenind la scurt timp după aceast moment, sportivul contactează 

prima dată o persoană angajată FRM prin intermediul aplicației Whatsapp, mesaj și convorbire 

telefonică VoIP, duminică 11 august 2019 la ora 15:45. Spre deosebire de prezentarea 

sportivului, în realitate a avut loc un schimb de mesaje prin care acesta a relatat în scris la ora 

15:49: “Dar nu am rămas sa ma operez acolo [la spitalul din Rawicz, Polonia] din cauza timpului 

care îl aveam de așteptat pana când verificau asigurarea”; 

Practic, acesta a decis unilateral întoarcerea în România, neconsiderând faptul că polița de 

asigurare încheiată pentru el de Secretariatul FRM esta valabilă numai în străinătate, iar acum 

se încearcă cu rea voință inocularea opiniei publice ideea falsă că doctorii și angajații spitalului 

de urgență din Rawicz i-au refuzat tratamentul din pricina asigurării necorespunzător 

încheiate de către Secretariatul FRM;  

3. Sportivul a contactat prima data broker-ul de asigurări cu care colaborează FRM luni 12 august 

2019 în jurul orei 15:00, relatându-i acestuia telefonic că a decis unilateral întoarcerea în 

România, motiv pentru care a fost informat de broker că asigurarea nu îl mai acoperă, aceasta 

fiind valabilă numai în străinătate. În mod faptic și real, nu ne este încă clar cum a reușit 

sportivul să ia decizia plecării spre România ulterior discuției cu broker-ul, așa cum susține în 

exprimarea publică: “În cele din urma văzând ca asigurarea nu este ok, am preferat sa plecam 

in România”, dacă acesta susține că în 12 august 2019 era deja în România, la Sibiu; 
 

4. Atât CSM Brăila cât și sportivul au solicitat telefonic și primit pe e-mail în data 07.08.19 polița 

de asigurare și permisiunea de start pentru competiție. Credem că în măsura în care se 

considera în mod real că asigurarea nu este suficientă sau acoperitoare se putea solicita 

suplimentarea sau completarea acesteia. Secretariatul FRM a răspuns în săptămână 

premergătoare competiției din 10 august 2019 la cel puțin 5 solicitări diferite ale clubului CSM 

Brăila și ale sportivului, niciuna despre subiectul despăgubirilor oferite de asigurarea 

încheiată; 
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5. Trebuie făcută precizarea că orice sportiv licențiat de FRM are, conform Regulamentelor FRM 

în vigoare, libertatea de a se asigura la ce companie de asigurări consideră, astfel încât 

sportivul CSM Brăila are depusă la Secretariatul FRM o asigurare valabilă în România pentru 

accidente din competiții și antrenamente comandată de clubul său CSM Brăila și emisă de club 

la o altă societate de asigurări în data 10.05.19. 

 

În măsura în care se poate demonstra că sportivul a decis unilateral întoarcerea în România 

fără a se consulta în prealabil cu cineva din FRM, din compania Groupama sau cu broker-ul de 

asigurare, constatăm că acesta a renunțat la asigurarea oferită gratuit de FRM și a optat 

probabil pentru a încerca să folosească asigurarea oferită de CSM Brăila în condițiile mai sus 

menționate; 
 

6. Cu privire la apartenența sportivului în Lotul Național al României de Dirt-Track menționăm 

faptul că domnul Petre Iancu - Antrenorul de Lot Național a confirmat nominalizarea 

sportivului în cauză în data 04.08.19. Secretariatul FRM a procedat pe loc la programarea 

sportivului la vizita medicală, cei de la Institulul Național de Medicină Sportivă având prima 

programare disponibilă în cursul lunii octombrie 2019. Facem precizarea că în vederea ajutării 

sportivului să obțină vizita medicală într-un termen rezonabil, pentru a exista posibilitatea de 

a fi prins în decontul acțiunii de lot și ajutat financiar, personalul angajat a reușit pentru el 

programarea în data de 05.08.19 (a doua zi). Considerăm însă că mesajul ajutorului oferit a 

fost greșit recepționat de către sportiv; 
 

7. De asemenea, vă informăm că deconturile împreună cu rezultatele oficiale se depun la 

Secretariatul FRM în termen de 24 de ore de la intrarea în țară, conform regulamentelor FRM 

în vigoare; în lipsa acestora, nu se pot accepta deconturi la deplasare. Până la această dată, la 

9 zile după întoarcerea în țară, niciun un document justificativ de cheltuială nu a fost depus 

din partea clubului CSM Brăila sau a sportivului; 
 

8. Nu în ultimul rând, vă informăm că sezonul trecut, sportivul CSM Brăila Andrei Popa a suferit 

un accident similar la etapa a doua a Campionatului MACEC ce s-a desfășurat de asemenea la 

Rawicz (Polonia) în data 17 august 2018. Sportivul a fost transportat la același spital, 

diagnosticat, tratat și externat, după care asiguratorul Groupama, în baza aceluiași tip de 

asigurare, a achitat ulterior factura emisă de spitalul din Rawicz.  

 

Luând în considerare cele menționate la punctele anterioare, în special denaturarea cu rea voință a 

adevărului și prezentarea unei realități mistificate din partea sportivului CSM Brăila, ne vom rezerva 

dreptul de a înștiința atât comisiile interne FR Motociclism abilitate, cât și structurile din cadrul 

Ministerului Tineretului și Sportului în vederea stabilirii unor măsuri disciplinare.  

 

          

 21.08.2019 


