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GLOSAR LEGISLATIV 

 

 

1.Declarația Universală a Drepturilor Omului – adoptată și 

proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin 

Rezoluția 217(III) din 10 decembrie 1948; 
2. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice – adoptat și 

deschis spre semnare de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 16 decembrie 1966, 

prin Rezoluția 2200 A (XXI), intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976, conform 

dispozițiilor art. 27. România a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 

212/1974, publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 20 

noiembrie 1974; 

3. Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale 

– adoptat și deschis spre semnare de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 16 

decembrie 1966 prin Rezoluția 2200A(XXI). România a ratificat Pactul la 31 

octombrie 1974 prin Decretul nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial al României, 

Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974; 

4. Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

rasială – România a aderat la Convenție la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. 345/1970, 

publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 28 iulie 1970. Inițial 

România a aderat la Convenție cu o rezervă formulată față de art. 22. 

5. Prin Legea nr. 144/1998România și-a retras rezerva formulată la art. 22. În 

contextul armonizării legislative este de menționat Legea nr. 612/2002 pentru formularea 

unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru 

Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenția internațională 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 26 noiembrie 2002; 

6. Convenția cu privire la drepturile copilului – adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989; România a ratificat 

Convenția prin Legea nr. 18/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 109 din 28 septembrie 1990; 

7. Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul 

învățământului – adoptată de Conferința Generală a UNESCO la Paris 14 decembrie 

1960, intrată în vigoare la 22 mai 1962, conform dispozițiilor art. 14; România a 

ratificat Convenția la 20 aprilie 1964 prin Decretul nr. 149/1964, publicat în Buletinul 

Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 20 aprilie 1964; 

8. Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale – România a ratificat Convenția prin Legea nr. 30/1994, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994; 

9. Protocolul nr. 12 la Convenția europeană a drepturilor omului – România 

a semnat Protocolul nr. 12 la CEDO în data de 4 noiembrie 2000. De asemenea, a 

ratificat Protocolul nr. 12 prin Legea nr. 103/2006 pentru ratificarea Protocolului nr. 

12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 

adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000, lege publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2006 ; 

10. Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale – adoptată de 

către Comitetul Ad-Hoc pentru Protecția Minorităților Naționale la 1 februarie 1995; 

semnată de România la 1 februarie 1995. România a ratificat Convenția-cadru prin 

https://lege5.ro/Gratuit/g42doobx/declaratia-universala-a-drepturilor-omului-din-10121948?d=2019-02-18
https://lege5.ro/Gratuit/he2dmmrq/decretul-nr-212-1974-pentru-ratificarea-pactului-international-cu-privire-la-drepturile-economice-sociale-si-culturale-si-pactului-international-cu-privire-la-drepturile-civile?d=2019-02-18
https://lege5.ro/Gratuit/he2dmmrq/decretul-nr-212-1974-pentru-ratificarea-pactului-international-cu-privire-la-drepturile-economice-sociale-si-culturale-si-pactului-international-cu-privire-la-drepturile-civile?d=2019-02-18
https://lege5.ro/Gratuit/he2damju/pactul-international-cu-privire-la-drepturile-civile-si-politice-din-16121966?d=2019-02-18
https://lege5.ro/Gratuit/he2dmmrq/decretul-nr-212-1974-pentru-ratificarea-pactului-international-cu-privire-la-drepturile-economice-sociale-si-culturale-si-pactului-international-cu-privire-la-drepturile-civile?d=2019-02-18
https://lege5.ro/Gratuit/he2damby/conventia-internationala-privind-eliminarea-tuturor-formelor-de-discriminare-rasiala-din-21121965?d=2019-02-18
https://lege5.ro/Gratuit/gu4tembw/decretul-nr-345-1970-pentru-aderarea-republicii-socialiste-romania-la-conventia-internationala-privind-eliminarea-tuturor-formelor-de-discriminare-rasiala?d=2019-02-18
https://lege5.ro/Gratuit/ge4tqmjz/legea-nr-144-1998-pentru-retragerea-rezervei-formulate-de-romania-la-art-22-din-conventia-internationala-privind-eliminarea-tuturor-formelor-de-discriminare-rasiala?d=2019-02-18
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tamjx/legea-nr-612-2002-pentru-formularea-unei-declaratii-privind-recunoasterea-de-catre-romania-a-competentei-comitetului-pentru-eliminarea-discriminarii-rasiale-in-conformitate-cu-art-14-din-conventia-int?d=2019-02-18
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Legea nr. 33/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 4 

mai 1995; 

11. Directiva 2000/43/CE a Consiliului Uniunii Europene privind 

implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea 

rasială sau etnică – adoptată de către Consiliul Uniunii Europene la data de 29 iunie 

2000, publicată în Jurnalul Oficial OC221JAI 67 ; 

12. Recomandarea de politică generală nr. 3 privind combaterea rasismului și 

a intoleranței față de romi – adoptată de Comisia Europeană împotriva Rasismului și 

Intoleranței (ECRI) din cadrul Consiliului Europei la Strasbourg la 6 martie 1998; 
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14. Recomandarea de politică generală nr. 10 privind combaterea rasismului 
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15. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 
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I, nr. 99 din 8 februarie 2007; 

16. Recomandarea Consiliului din 26 noiembrie 2013 privind promovarea 

intersectorialã a activitãții fizice de îmbunãtãțire a stãrii de sãnãtate, 2013/C 354/01; 

17. Comitetul European al Regiunilor DOC2017/C306/08, Rezoluția 

Comitetului European al Regiunilor privind Cartea albă a Comisiei Europene privind 

viitorul Europei– Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025; 

18. Tratatul de la Lisabona; 

19. Constituția României; 

20. Legea 1/2011 a educației naționale; 

21. Legea 69/2000 cu modificãri și completãri ulterioare; 

22. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraþiei publice locale; 

23. Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțãrilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãți nonprofit de interes 

general, cu modificãrile și completãrile ulterioare; 

24. Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea ºi combaterea violenþei 

cu ocazia competiþiilor ºi a jocurilor sportive; 

25. Legea nr. 90/2018 pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea 

ºi completarea Legii educaþiei fizice ºi sportului nr. 69/2000; 

26. Legea nr. 145/2012 pentru modificarea și completarea OG nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații ; 

27. Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 a poliþiei locale; 

28. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii; 

29. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanþele publice; 

30. Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ-teritorialã a României; 

31. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public (actualizatã); 

32. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitãții de voluntariat în 

România; 
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personalului plãtit din fonduri publice; 

34. Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
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publice de administrare a domeniului public și privat de interes; 

35. OUG 95/2015 subliniind importanța posibilei inițiative a UE pe probleme 

de jocuri de noroc; 

36. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului; 

37. Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 

punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

38. HG nr. 229/2017 privind aprobarea strategiei generale de descentralizare; 

39. Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (în prezent Ministerul 

Tineretului și Sportului) a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu 

modificările şi completările ulterioare, prezentată pe larg anterior; 

40. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

41. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi 

categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de 

plăţi în avans din fonduri publice, republicată; 

42. Programul de guvernare 2017-2020 ; 

43. Hotãrârea 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor 

județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a 

Municipiului București ; 

44. HG 884/ 2001 Regulamentul de punere în aplicare a dispoziþiilor Legii 

educaþiei fizice ºi sportului nr. 69/2000 ; 

45. HG nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea MECTS (Înființarea 

Autoritãții Naționale pentru Tineret și Sport); 

46. HG nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea ºi funcþionarea 

Ministerului Tineretului ºi Sportului; 

47. HG 311/2003 privind aprobarea înființãrii pe lângã Ministerul Tineretului 

și Sportului a unei activitãți finanțate integral din venituri proprii; 

48. HG nr. 1618/2009 pentru anul 2010 privind finanțarea unitãților de 

învãțãmânt preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor 

de cost pe elev/preșcolar; 

49. Legea nr. 551/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale  

de Disciplină Sportivă; 

50. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; 

51. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport; 

52. Codul Muncii (aprobat prin Legea nr. 53/24.01.2003), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

53. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

54. Declarația 0062/2010 ; 

55. DOC CE 21/12.2016 ; 

56. DOC /C 354/ 01 ; 

57. Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare, WCEF, în 

raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut şi sub numele de „Raportul Bruntland”; 

58. Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, 

reuniți în cadrul Consiliului, privind un plan de lucru european pentru sport pentru 

perioada 2011-2014, 162, JO C 162, 1.6.2011, p. 1; 

59. Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, 



reuniți în cadrul Consiliului, din 21 mai 2014, privind Planul de lucru european 

pentru sport (2014-2017), JO C 183, 14.6.2014, p. 12; 

 
 

GLOSAR DE TERMENI 

 

Politici publice europene–O politică publică este o reţea de decizii legate între ele 

privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor şi a resurselor alocate pentru atingerea 

obiectivelor în situaţii specifice. Politică publică reprezintă un ansamblu de măsuri 

luate de către o autoritate legală şi responsabilă care vizează îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă ale cetăţenilor sau conceperea unor măsuri de stimulare a creşterii economice.  

Politicile publice reprezintã acþiuni realizate de cãtre guvern (central sau local) ca 

rãspuns la problemele care vin dinspre societate ºi trebuie sã conþinã direcþii clare în 

perspectiva a 15-20 ani. Substanþa este datã de un ansamblu de mãsuri concrete, 

obiective ºi scopuri stabilite în funcþie de norme ºi valori, forme de alocare a 

resurselor ºi, fireºte, un public afectat de politica publicã respectivã. (Hofman, Politici 

publice) 

Interesul public, care se impune celui particular conform Constituþiei, reprezintã 

ansamblul nevoilor sociale, obiectiv determinate, evaluate politic şi consacrate prin 

norme juridice. Este apãrat de o autoritate, instituþie sau organism administrativ, care 

reprezintã puterea publicã.  

Interesul general, fãrã a avea în vedere obþinerea unui profit material, este dat de 

scopul managementului exercitat în instituþiile administraþiei publice.  

Servicii publice, un organism administrativ, creat de stat, judeţ sau comună, cu 

competențe și servicii determinate cu mijloace financiare procurate din patrimoniul 

general al Administrației publice creatoare, pus la dispoziția publicului pentru a 

satisface în mod regulat și continuu o nevoie cu caracter general, căreia initiațiva 

privată nu ar putea să-i dea decât o soluție incompletă si intermitentă. 

„Serviciu public, o noţiune relativ recentă în dreptul administrativ, care a apărut 

pentru satisfacerea cerinţelor membrilor unei colectivităţi umane”, (Mircea Djuvara). 

 

Utilitatea publicădesemnează acele structuri private (persoane juridice de drept 

privat), autorizate de o autoritate publică să presteze un serviciu public, aflându-se 

sub supravegherea şi controlul unei autorităţi publice.  

 

Management strategic, reprezintă procesul de coordonare, planificare, comanda, 

control a resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale ale unei organizaţii, 

în scopul realizării obiectivelor esenţiale ale acesteia. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de 

dezvoltare socio-economică al căror fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului 

între sistemele socio-economice şi potențialul natural. 

„dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor 

prezentului, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-şi satisface 

propriile nevoi” (Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare, WCEF, în raportul 

„Viitorul nostru comun”, cunoscut şi sub numele de "Raportul Bruntland") 



Sustenabilitatea este definită ca „satisfacerea nevoilor de azi fără a sacrifica 

abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. În lucrările Comisiei 

Brundtland „Our common Future” (comisie ce a fost convocată de către Statele 

Unite ale Americii în 1987 pentru a examina degradarea mediului global),s- a stabilit 

intenția esențială de compromis, în special în ceea ce privește conservarea resurselor 

non-regenerabile și o înțelegere mai realistică a rețelei economice ce determină 

utilizarea resurselor în lume 

 

Managementul administrativ, managementul public elaborează principiile 

fundamentale necesare pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor, instituţiilor şi 

serviciilor publice și reprezintã ansamblul proceselor și relațiilor de management, bine 

determinate, existente între componente ale sistemului administrativ, prin care, în 

regim de putere publicã se aduc la îndeplinire legile și/sau se planificã, organizeazã, 

coordoneazã, gestioneazã ºi controleazã activitãþile implicate în realizarea serviciilor 

care satisfac interesul public.  

 

Obiectivul managementului public este satisfacerea interesului public, prin crearea 

unui cadru instituțional corespunzător, care să permită aplicarea actelor normative. 

Ceea ce înseamnă și adoptarea de acte normative cu forța juridică interioară, legi sau 

după caz, decrete, hotărâri, regulamente de organizare sau realizare efectivă a 

serviciilor publice. 

 

Consultanți externi: structuri sportive (federații, cluburi, direcții de sport etc.), 

societatea civilă, alți factori implicați în activitatea sportivă. 

 

Leadershipul– reprezintă capacitatea de a determina oamenii să acţioneze. 

 

Liderii– sunt capabili să-i orienteze pe oameni creând o viziune pe care o comunică 

acestora, inspiră încrederea şi au încredere în ei înşişi, se simt parte a unui întreg, au 

suficientă experiență încât nu pot fi distrași de la drumul început. 

 

Managementul, reprezintă dimensiuni concrete prin care se asigură atingerea 

obiectivelor organizației prin planificare, organizare, conducere, control. 

 

Previziunea, realizează o analiză diagnostic a firmei în funcţie de împrejurările 

interne şi externe, pe baza căreia se anticipează evoluţia firmei, stabilindu-se 

variantele obiectivelor de realizat. Se stabilesc variantele programelor de func ţionare 

ale firmei pentru o anumită perioadă de timp, obţinându-se în final prognoze, 

planificări şi programe operative.  

Organizarea, poate fi definită ca un proces de grupare a mijloacelor şi metodelor de 

exploatare a resurselor din firmă, pentru atingerea unui obiectiv într-o modalitate 

efectivă şi eficientă.  

Comanda, precizează şi determină cursul optim de acţiune al firmei, concretizat în 

obiective, necesar de resurse, programe şi căi de realizare pentru o perioadă de timp.  

Conducerea, reprezintă capacitatea de influenţare şi supraveghere a activităţilor şi 

comportamentului angajaţilor, spre atingerea obiectivelor firmei în maniera prevăzută.  



Controlul reprezintă procesul prin intermediul căruia se evaluează consecinţele 

activităţilor din firmă, în raport cu ceea ce trebuia realizat, în termeni de respectare a 

parametrilor finali, pentru rezultatul/serviciul oferit, de încadrare în planificare şi în 

bugetul planificat. 

Planificarea de perspectivă reprezintă prognoza, evaluarea probabilă efectuată pe o 

bază de cercetare şi informaţii a evoluţiei viitoare din punct de vedere cantitativ şi 

calitativ și evident a costurilor organizaţiei sportive în ansamblu sau a unui domeniu de 

activitate (pregătire, competiţii de pregătire, competiţii naţionale, competiţii 

internaţionale, refacere şi recuperare). Prognoza se bazează pe studii de ansamblu a 

domeniului utilizând metode şi tehnici specifice (analiză şi sinteză, anchete, modelarea, 

studii matematico-statistice). 

Planificarea curentă reprezintă stabilirea şi fundamentarea pe bază de studii analitice 

cu înalt grad de certitudine a obiectivelor şi sarcinilor, precum şi a resurselor alocate 

pe o perioadă determinată. Ţinând cont că fiscalizarea în România se face anual, 

planificarea curentă este anuală, trimestrială, lunară, cu deschideri lunare și planurile 

curente stabilesc continuitatea proceselor de pregătire sportivă cu scopul de a realiza 

obiectivele propuse.  

Managementul proiectelor, presupune crearea unei echipe interorganizaționale 

(matriceale), compusă din specialiști din diferite zone funcționale. 

Matrice–aranjament ordonat al unui ansamblu de elemente. 

 

Organizarea matriceală– este o combinație a organizării funcționale și a celei pe 

proiecte însumând avantajele acestora. 

 

Marketing pentru sport– ansamblu al activităților, metodelor și tehnicilor care au ca 

obiect studiul cererii consumatorilor și satisfacerii acestei cereri cu produse și servicii 

sportive. 

 

Piața sportivă– locul unde se întâlnesc cererea și oferta de produse sportive  

 

Produsul sport– rezultat al activității sportive 

 

Reforma– a schimba în bine, a înnoi o concepție, a îmbunătăți, a aduce o schimbare 

care nu modifică structura generală a unei societăți 

 

Reorganizare– o nouă organizare pe alte baze 

 

Team-building–construcția unei echipe care muncește și acționează împreună. 

Tehnologiile sunt date relevante – tehnologiile din ziua de azi se intersectează cu 

activitatea, produse din alte sectoare de activitate după transformările cerute.  

Raza de acțiune este definită din punct de vedere legal și reprezintă o premisă 

universală, potrivit căreia managementul se bazează pe comandă şi control definite 

legal. 



Copii şi juniori mici– categoriile de vârstă păstrând egalitatea de gen, care sunt 

selecţionaţi pentru pregătire şi participare în competiţii pe discipline sportive, în 

conformitate cu reglementările federațiilor sportive naționale, pe ramuri de sport. 

 

Persoane cu dizabilităţi, persoane cu nevoi speciale – includ acele persoane care au 

deficienţe diverse iar în contextul Programului „Pierre de Coubertin” se urmăreşte 

îmbunătăţirea accesului la educaţie fizică şi sport, cu obiectivul de a câştiga încredere, 

de a spori gradul de incluziune socială, de a depăşi prejudecăţi, de a promova un stil 

de viaţă sănătos. De asemenea, se urmăreşte trecerea barierelor de mentalitate şi 

asigurarea participării  persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate de şanse, la 

proiecte sportive. 

 

Sportivii de performanţă sunt persoanele care practică sistematic şi organizat sportul 

şi participă în competiţii cu scopul de a obţine rezultate ierarhice. 

Motivaţia – un set de argumente pentru dorinţa de realizare, de desăvârşire, dorinţa de 

a stabili  relaţii interumane productive.  

Supremației obiectivelor – prioritizarea obiectivelor generale ale organizaţiei și apoi 

a obiectivelor fiecărei subdiviziuni organizatorice, a obiectivelor specifice, 

intermediare, și/sau permanente. 

Flexibilitatea –presupune adaptarea  după o analiză care aduce schimbări, modificări, 

completări și asigură eficienţa organizaţiei prin necesitatea revizuirii periodice a 

structurii organizatorice la cerinţele realităţii, la nevoile societății și cadrul 

concurențial, obligatoriu. 

Planul de activitate sportivă în Programul Pierre de Coubertin care include: 

selecția, pregătirea, organizarea și participarea la competiţii (de pregătire, oficiale), 

refacerea şi recuperarea cu indicatorii de cost/nr. de persoane/zile de acţiune, ne arată 

planificarea financiară a resurselor pe care le deţine organizaţia sau necesarul 

financiar pentru a duce la îndeplinire activitatea sportivă. La aceasta se adaugă planul 

de achiziţii cu privire la susţinătoare de efort, medicamente, consumabile.   

 

  



INTRODUCERE 

 

Domeniul sport defineşte un univers al creaţiilor umane, cu toate 

modalităţile de manifestare, exprimare și reprezintă o activitate socială 

fundamentală protejată şi încurajată de stat.Constituția României prevede 

clar că : „Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea 

condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, 

economică, culturală şi sportivă a ţării“1. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) 2 

promovează sportul ca „factor de educaţie polivalentă cuprins şi 

promovat în cadrul educaţiei generale la toate nivelele”, in timp  

ceUNESCO defineste în  Scrisoarea Internaţională privind Educaţia 

Fizică şi Sportul rolulul sportului ca fiind de factură educațională, morală, 

intelectuală, estetică, de dezvoltare biomotrică, de mare importanţă în 

dezvoltarea personală și a comunității din care face parte individul, în 

egală măsură cu sporirea competitivității, inovării, mobilității și 

apartenenței de grup, iar Uniunea Europeană consideră acest domeniu ca 

fiind de prioritate strategică pentru îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor ei.  

Nimeni nu a definit însa mai bine sportul ca părintele Jocurilor 

Olimpice moderne, Baronul Pierre de Coubertin, istoric, pedagog și 

profesor francez, care a considerat că participarea în competiția sportivă 

este normalitatea și firescul societății moderne, întărind faptul că „sportul 

face parte din patrimoniul oricărui bărbat şi al oricărei femei, iar absenţa 

acestuia nu poate fi nicicând compensată”. Acest citat deschide de altfel 

Cartea Albă privind  Sportui, principalul document adoptat de Comisia 

Europeană, în anul 2007. 

Pentru a atinge dezideratele Uniunii Europene referitoare la 

dezvoltarea acestui domeniu, în scopul implementării recomandărilor 

Comisiei Europene, a deciziilor Consiliului Europei, ratificate de 

Parlamentul European, trebuie să avem în vedere necesitatea dezvoltării 

sportului în conformitate cu politicile publicedin domeniu.  

Politicile publice se transpun în practică prin abordarea unui 

management public care se numește administrație public si este bine să 

punctăm perspectiva Comisiei Europene cu privire la locul sportului în 

spectrul politicilor publice ale administrației publice locale. 

Cartea Albă privind Sportul, tratează domeniul  de cercetare din 

teza noastră ca fiind de o mare importanță pentru toate statele membre, cu 

specificația că obiectivul major al Comisiei Europene este dezvoltarea 

durabilă armonioasă a individului prin practicarea de activități fizice, 

                                                
1 Constituția României, Art. 49, alineat 4 
2Convenţia asupra Drepturilor Copilului, 1948, ONU 



crearea unei societăți puterniceMărirea adaptabilității și a performanțelor 

la locul de muncă, promovarea spiritului de fair-play și a spiritului de 

echipă sunt câteva dintre beneficiile sociale ale sportului față în față cu 

dreptul muncii și alături de stimularea investiţiilor specificate în toate 

recomandărilor Uniunii. 

În ceea ce privește sportul de performanță, Cartea Albă privind  

Sportul menționează că: „Pregătirea şi investiţiile în condiţii 

corespunzătoare a tinerilor sportivi şi sportive cu calităţi deosebite 

reprezintă un moment crucial pentru dezvoltarea durabilă a sportului, la 

toate nivelurile3”. 

Dezbaterile Uniunii Europene au avut ca rezultat Tratatul de 

Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), în care la titlul XII, Educația, 

formarea profesională, tineretul și sportul, Articolul 165 se specifică rolul 

UE în acest domeniu. 

„Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, 

având în vedere totodată caracterul specific, structurile bazate pe 

voluntariat, precum și funcția socială și educativă a sportului4“. 

Cele trei axe care fac obiectul analizei, pentru care se organizează 

dezbateri, întruniri, forumuri, grupuri de lucru în cadrul Parlamentului 

European și care reglementează activitatea în domeniului sport sunt: 

dimensiuneasocială, dimensiunea organizațională, dimensiunea 

economică. 

Analizele economice europene și mondiale, analizele funcționale și 

legislative, cât și cele financiare, relevă impactul economic al practicării 

activității fizice în raport direct cu costurile pentru Casa de Asigurări de 

Sănătate, Casa de Pensii, pe de o parte, sfera comercială, dezvoltarea 

turismului, practicarea sportului în natură și protejarea mediului, bio și 

eco-sistemelor, educaţie formală, competitivitate de cealaltă parte. 

Dimensiunea organizatorică aduce în prim plan sistemul sportiv și 

organizarea acestuia, sistemul managerial care urmează întotdeauna 

sistemului politic și problemelor cetăţeanului. 

Realitatea europeană și recomandările Comisiei se adresează 

statelor membre UE și identifică în domeniul de activitate sporto nouă 

formă de dezvoltare a acestui sector cu implicații intersectoriale în  

sănătate, tineret, educație, mediu, transporturi, muncă, turism. 

Aceasta este “managementul prin proiecte în cadrul programelor 

sportive, managementul, ca funcție socială și artă liberală, ca proces de 

execuție. 

Managementului a transformat cunoașterea dintr-un ornament 

social și un lux, în adevăratul capital al oricărei economii” PD, pag. 11, 

                                                
3Cartea Albă a Sportului, Cap. 2, Art 2.3 (8) 
4Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), titlul XII, Educația, formarea profesională, 

tineretul și sportul, Articolul 165 



The Essential Drucker – Selecție din lucrările de management ale lui 

Peter F. Drucker, Editura Meteor Press, 2010. 

Prima etapă de reorganizare a sportului în Uniunea Europeană, 

pentru care Comisia Europeană a transmis recomandări, se referă la 

managementul strategic în sport și presupune din punct de vedere 

organizațional : reforma administrativă,  transpusăîn practică prin 

transferul de competențe și responsabilități de la administrația publică 

centrală la unitățile administrativ teritoriale (local).  

În România, pregătirea pentru schimbare a structurilor sportive, în 

orice formă de organizare a lor, de interes național sau general, cât și 

transformarea propriu-zisă a acestora,  este unul dintre cele mai 

complicat de atins dintre obiectivele strategice ale administrației publice 

centrale. 

Organizarea sportului : Forul de conducere pe ramură de sport, 

conform legii care guvernează sportul în țara noastră, Legea 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, este structura sportivă asociativă,  

Federația Sportiva Naționala pe ramură de sport, organizatie de de 

interes național, de drept privat, de utilitate publică, cu autonomie 

managerială și funcțională, cu propriile strategii, obiective, organe de 

conducere, control și politică de personal.  

Managementul strategic al acestor foruri unice se referă direct la 

definirea și implementarea strategiei prin obiective asumate de către 

membrii afiliați ai organizației. Mangementul pe obiective și autocontrol 

poate fi denumit o filozofie a managementului în sport pentru că se 

bazează pe o analiză a nevoilor specifice și identificarea și analiza 

obstacolelor,pe o concepție cu privire la activitatea umană, pe 

comportamentul și motivația umană. 

Fig.1 Cheia strategiei – întrebări de impact 

 

Pentru că 

nicio reformă sau 

strategie nu pot fi 

concepute fără a 

căuta întrebările 

cheie, existențiale, 

valențele vectoriale 

ale acestora, cu 

influențe în planul 

de implementarea 

lor, așa cum sunt 

prezentate în fig. 1. 

Cheia: 

„Suntem corecți să 



mai investim în resurse și în eforturi, în cevace nu mai corespunde 

realității?Merităm să ne irosim energia pe conservarea trecutului”?  

Ansamblul de premise care stă la baza practicii dovedesc că 

managementul în general este  orientat către interior, Fig. 2. 

 

Fig. 2 Domeniul managementului (sursa: prelucrările autoarei) 

 

Managementul 

strategic în domeniul 

sport, reprezintă un 

concept foarte complex 

bazat pe obiective și 

însumează de la 

managementul 

antrenamentului sportiv la 

implementarea politicii de 

personal, la eficientizarea 

resurselor materiale și 

financiare ale organizaţiei 

naționale sau locale, cu 

impact și rezultate pentru fiecare națiune, cu un drum lung, de la investiții 

în sector până la feedbackul pe care îl aşteptăm de la suporteri, fani, 

spectatori şi telespectatori.  

 

 

2. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 
 

Scopul principal al lucrării noastre este de a evidenţia nivelul și 

potențialul de armonizare a legislaţiei şi activităţii specifice în sport cu 

documentele și programele  Uniunii Europene, de a elabora studii și 

cercetări cu privire la managementul activității sportive în direcţiile de 

acţiune stabilite prin aderarea României la Uniunea Europenă.  

Politicile publice în sport se regăsesc ca document oficial al 

Uniunii Europene, în Tratatul de la Lisabona, cu recomandarea de 

implementare către toate statele membre, iar Carte Albă a Sportului ne 

indică direcțiile de acțiune.  

Conceptualizarea managementului în sport va schimba orizonturi 

va înlocui sursele și resursele organizațiilor sportive, va dărâma bariere, 

va elimina  factorii care inhibă succesul, va conduce la rezultate 

impresionante pornind de la fundamentale bazate pe focus și flexibilitate, 

cu alegeri contradictorii, cu situații imprevizibile, pentru care  sintagma 

„destul de bun” nu va mai exista.  
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PARTEA I 

FUNDAMENTAREA TEORETICO - ȘTIINȚIFICĂ A 

TEZEI DE DOCTORAT 
 

CAPITOLUL 1 

MANAGEMENT ȘI MANAGEMENT  STRATEGIC ÎN  SPORT  

 

1.1. MANAGEMENT – ETIMOLOGIE, DEFINIȚII, CULTURĂ 

MANAGERIALĂ 

 

Managementul, în general, este o știință socială cu paradigmele și 

premisele ei, direct ancorată la realitatea înconjurătoarecare are sarcina 

fundamentală de a stabili obiective comune care converg din obiectivele 

personale de afirmare și autodepășire, pentru fiecare activitate umană 

care se reunește într-un for, organism, organizație, oameni cu diverse 

cunoștințe și abilități de a analiza și controla activitatea acestuia. 

Managementul ştiinţific este definit ca fiind „ansamblul proceselor 

prin caretoate elementele teoretico-metodologice furnizate de ştiinţa 

managementului care sunt operaţionalizate în practica socială“ 5. Spre a 

nu crea confuzie, managementul strategic, este o disciplină relativ nouă, 

bazată pe principii noi. 

Etimologia substantivului „management” și a verbului „a 

manageria” se regăsește în limba latină, provenind din latinescul 

„manus”, în traducere „a mânui”, „a chibzui” corect relaţiile cu lucruri 

sau fiinţe, însă forma verbului englezesc “to manage”, cu proveniență 

din mai multe limbi (latină, franceză, italiană) are astăzi și pe acela de a 

administra, a conduce. Englezii au format apoi corespunzător 

substantivele manager şi management. Procesul de management al 

structurilor sportului este 

deosebit după conţinutul 

său şi efectele produse, 

orientat în patru direcţii 

(fig. 4): comandă, 

conducere, execuție, 

analiză și control. 

 

Fig. 4. Direcţiile 

procesului de 

management (sursa: 

prelucrările autoarei) 

                                                
5 Niculescu O., Verboncu I., (1999), Management (ediția a III-a, revizuită), Editura Economică, 

București 



1.2. MANAGEMENT ÎN SPORT, CONCEPT ȘI 

CONCEPTUALIZARE 

 

Managementul în sport se referă la toate componentele pe care 

actele normative le au în definiție: resursă umană resursă materială, 

resursa financiară. 

Pentru orice structură sportivă organizată conform legii, procesele 

de conducere reprezintă un „ansamblu de intervenţii prin care managerul 

prevede, organizează, coordonează, ia decizii și controlează activitatea 

salariaţilor săi în scopul realizării obiectivelor în condiţii de utilitate 

socială”6. 

Funcţiile managementului federaţiilor sportive sunt: 

 Generale: previziunea (planificarea), organizarea, analiza și  

controlul. 

 Specifice: promovarea competitivităţii pentru a stabili lideri, 

coordonarea structurilor sportive de interes general afiliate federației. 

Procesul de management al structurilor sportului este deosebit după 

conţinutul său şi efectele produse, orientat în trei direcţii: (fig. 7) 

 

Fig. 7.  Direcții de orientare a managementului structurilor 

sportului(sursa: prelucrările autoarei) 

 
 

1.3. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI ȘTIINȚIFIC 

 

Părintele managementului ştiinţific, Frederick Winslow Taylor 

(1856-1915), inginer mecanic american, a formulat principiile 

managementului ştiinţific și a formulat patru diviziuni în cartea sa “The 

Principles of Scientific Management” ce sunt prezentate în fig.8 

 

 

  

                                                
6 Jn. Petrescu Jn. (1993) Management, Editura Holding Reporter 
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Fig.8–Principiile 

managementului științific 

(prelucrare după F.W.Taylor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI 
 

 Funcțiile managementului au caracter general, se exercită în toate 

organizațiile sportive, guvernamentale, nonguvernamentale, publice sau 

private. 

 Funcțiile managementului activităților sportive, prevederea 

(planificarea) și organizarea, se realizează la nivelul superior în timp ce 

comanda și coordonarea se realizează la nivelul inferior. 

Aplicată în sport, proiectarea planului de activitate, poate avea 

următoarea formă (fig. 10):  

 
 

Fig. 10. Proiectarea planului de activitate 

(sursa: prelucrările autoarei) 

Implementarea politicilor publice, care se transpun prin realizarea 

serviciilor publice în domeniul de activitate sport, elaborarea și stabilirea 

de standarde de calitate și de cost, de indicatori calculați în baza unor date 

primare specifice fiecărui stat membru, a dus la necesitatea dezvoltării 

sportului prin abordarea unui management performant, bazat pe 

obiective, reprezentând un scop în sine în a realiza proiecte, planificate și 

coordonate, analizate și controlate.  
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Opinia noastră susține că sportul poate include în tabloul general al 

proceselor strategice orientate pe obiective este reprezentat în fig.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15– Ansamblul proceselor de management 

(sursa: prelucrările autoarei) 

 

 

 

1.5. MANAGEMENTUL STRATEGIC ÎN SPORT, ELEMENTE 

SPECIFICE 

Peter F. Druker consideră că „Managementul este o practică şi nu o 

ştiinţă, nu înseamnă cunoştinţe, ci performanţă” si se referă la realizarea 

obiectivelor de către oameni normali, capabili de performanţe colosale7. 

Ce mult seamănă cu înalta performanță în sport! 

Managementul sportiv ese domeniul amplu care aduce  în față 

provocări, realizări şi satisfacții, deoarce succesul managerial în sport, 

urmează întotdeauna sistemului politic, în funcție de prioritizarea 

domeniului, de problemele cetățeanului, task-uri imposibile, de muncă 

nenormată, de dezvoltarea și cerințele societății. 

Managementul este la congruența artei cu ştiința. Sportul la fel.  

Impresia generală este că implementarea unei strategii şi a 

proiectelor strategice este un proces mecanic, care stabilește pașii de 

acţiune, trasează sarcini persoanelor implicate în realizarea punctelor 

strategice precum şi verificarea periodică a progresului, înregistarea ratei 
                                                
7 P. Drucker, 2010, The Essential Drucker, Managementul, pg. 87, Editura Meteor Press 
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de progres și a randamentului organizației, fig. 16. 

 

 
 

Fig.16– Management strategic în sport (sursa: prelucrările autoarei) 

 

1.6. MANAGEMENTUL PUBLIC ÎN SPORT 

 

Managementul public, în general, se constituie ca ştiinţă deoarece  

îndeplineşte toate condiţiile pentru formalizarea teoretică şi aplicarea 

practică a normelor de organizare şi funcţionare a administraţiei de stat, 

la nivel local şi central. Managementul public în sport face din plin 

dovada existenţei acestei componente prin faptul că:   

areobiect propriu de cercetare: în cazul managementului strategic în 

sport obiectul de studiu îl reprezintă organizarea, funcţionarea, controlul 

şi reglarea sistemului autorităţilor politico-administrative în general, 

precum şi a instituţiilor publice în particular; 

utilizează metode de cercetare ştiinţifică proprii cum ar fi: 

previzionarea fenomenelor socio-economice, adaptarea sistemelor de 

conducere la realitatea politică, legislativă, morală şi culturală a 

comunităţilor, precum şi elaborarea de modele de acţiune, de comunicare;  

stabileşte principiile privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor 

publice, unităților de învățământ cu atribuții în sport, structurilor sportive 

de drept privat de interes național sau general, de utilitate publică 

elaborează reguli de organizare şi funcţionare pentru toate 

structurile sportive pe ramură de sport, pe baza votului majorității cu care 

se adoptă deciziile în Adunarea Generală 

 

Principiile managementului public: 

 Principiul stabilităţii: defineşte necesitatea ca managementul 

public să asigure permanenţa activităţii tuturor instituţiilor din sistem.  

Principiul raţionalităţii: Raţiunea de a fi a administraţiei publice 

este satisfacerea nevoilor sociale.  
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Principiul finalităţii: în teoria managementului public, acesta 

exprimă filosofia activităţii executive a statului, care are ca finalitate 

progresul sistemului social-global. 

Principiul integrării: teoria prevede ca sistemul de autorităţi, 

instituţii şi servicii publice, să asigure coagularea societăţii, concentrarea 

acţiunilor tuturor cetăţenilor în direcţia dezvoltării durabile a tuturor 

comunităţilor locale. 

 Principiul respectării separaţiei puterilor: managementul public 

se legitimează pe teoria separaţiei puterilor în stat. 

Nucleul de bază, central a organizației sportive în contextul societății, al 

economiei și al comunității moderne este instituția administrată. 

Managementul reprezintă mijlocul, funcția și instrumentul cu ajutorul 

căruia instituțiile sau utilitatea publică poate produce rezultate. 

Managementul public în sport asigură îmbunătăţirea structurii şi 

activităţii administraţiei prin folosirea metodelor ştiinţifice, alocarea de 

resurse cât mai mici, pentru obţinerea unor beneficii sociale cât mai mari. 

 Managementul ştiinţific, în mod teoretic, se referă la conceperea 

angajării prin motivare pe baza scalelor motivaţionale, adică a 

elementelor care reprezintă interes pentru componenţii structurii, a 

trebuințelor  acestora, ordonate în succesiunea conformă ierarhiei 

concepută de  A.  Maslow (fig. 18). 

 

 

1.7. ORGANIZAȚIA ȘI CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A 

SPORTULUI 

 

În sensul celor prezentate anterior și conform opiniilor autorilor 

citați, se poate afirma că managementul reprezintă un proces complex de 

îndeplinire a obiectivelor prestabilite, prin implicarea tuturor factorilor 

cu atribuții, în corelație cu funcțiile lui principale: planificarea, 

organizarea, coordonarea-conducerea, motivarea, angajarea, analiza, 

controlul, îmbunătățirea, în general, cu referire la cel prin proiecte, în 

particular. 
 

1.7.1 Cadrul organizatoric de desfășurare a procesului de  

management 
 

Cadrul de desfăşurare a procesului de management şi implicit 

munca pe care o depun managerii, sunt reprezentate de o organizație.  

1.7.2  Dimensiunea organizațională și organizarea sportului în 

România 

1.7.2.1. Organizația sportivă, cadrul social al managementului  



Organizaţia în general, inclusiv organizaţia sportivă, este un 

element al macrosistemului social în care se integrează majoritatea 

cetăţenilor. Este de fapt un grup  de oameni care desfăşoară o activitate 

planificată, coordonată în scopul realizării unor obiective comune, 

prestabilite, specifice diferitelor domenii de activitate, urmărind în același 

timp atingerea obiectivelor personale. 

Organizaţia, organismul, forul național sau internațional, sunt 

interpretate ca sisteme care îşi ating finalităţile prin armonizarea 

activităţii resurselor umane cu  celelalte tipuri de resurse, într-un 

interval de timp determinat, în condiții stabilite, transmise și asumate de 

membrii săi, conduse în mod diferențiat prin abordarea personalizată a 

liderului, managerului. 

Structurile sportive sunt atât de drept public cât și de drept privat, 

organizate conform Legii 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, sunt de interes național, general sau local, de utilitate publică, 

nonprofit, patrimoniale sau nepatrimonile și constituie cadrul social al 

managementului sportiv, pe care le vom analiza în partea de cercetare 

preliminar 

 

7.2.2. Repere culturale ale organizației sportive 

Este bine cunoscut în lumea afacerilor că organizaţiile constituie 

cadrul social al managementului. Organizaţia, în viziune managerială, se 

defineşte ca „un grup de persoane între care se stabilesc relaţii structurale 

interpersonale sau pluripersonale, în care indivizii sunt diferenţiaţi  în 

funcţie de autoritate, status, rol şi care este constituită în vederea realizării 

unor obiective sau ţeluri dinainte propuse, urmărindu-se obţinerea unei 

eficienţe ridicate” (V. Cornescu, I. Stanciu, V. Mihăilescu). 
 

1.7.3. Cultura organizațională  

În ultimele decenii se dezvoltă conceptul de cultură a organizației 

sportive, în principal cu referire la reperele culturale ale organizației și se 

formulează definiții și definiri potrivit cărora aceasta este „un amalgam 

REPERE  CULTURALE ALE ORGANIZAȚIEI  SPORTIVE 

Repere culturale Vitrina cu trofee 

 Povești şi mituri 

 Simboluri, mascotă, imn 

 Limbajul, logo 

 Ceremonii sau ritualuri 

 

 
  

 

 palmaresul organizaţiei sportive – 

trofee, cupe, medalii, steaguri, 

fanioane 



de credinţe, ideologie, limbaj, ritual şi mit”8 (Pettigrew, A., 

1979); „un set de înţelegeri importante pe care membrii 

comunităţii le au în comun”9.  
 

 

1.8. SCURTĂ ISTORIE A 

ORGANIZĂRII SPORTULUI ÎN 

ROMÂNIA 
 

 

 Reperele istorice ale evoluției structurilor sportive în România sunt prezentate sintetic în fig. 20: 

 

 
 

Fig. 20 –  Repere istorice (sursa: autor ) 

 

1.8.1. Federațiile Sportive Naționale pe ramură de sport 

 

Activitatea sportivă se desfășoară, în principal în formă asociativă, 

de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, la FSN, cluburi și asociații 

sportive și este dependent de susținerea publică, financiară, materială, 

morală a societății. 

 

Am amintit despre politici, ele reprezintă liniile de ghidare ce 

determină limitele de desfășurare a unei acțiuni şi cele mai importante se 

definesc a fi politicile strategice (fig. 21). 

 

 

 

 
                                                
8 Pettigre, A., 1979, On Studying Organizational Cultures 
9 Sathe, V., Hatim T., 2007, A New Dimension of Leadership, in  Leader to Leader, Fall 
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Fig. 21 – Clasificare politicilor strategice într-o organizație 

 

 

1.8.2. Tipuri manageriale 

 Managementul în sport utilizează și aplică metode specifice 

managementului,  dintre acestea amintim: 

  Metodele de management folosite în organizațiile sportive de 

interes național, federațiile sportive naționale sau de interes general, 

cluburile, asociațiile sportive, unitățile de învățământ: 

 management prin obiectiv, obiectivul este cel sportiv şi se 

bugetează obiectivul prioritar; medalia este obiectivul, ierarhia sportivă 

 management prin buget, cel mai des utilizat, deși este cel mai 

neperformant, în condiții de austeritate bugetară; 

 management al proiectelor, care se aplică de obicei în raport cu 

administrația publică locală, pentru finanțarea din fonduri nerambursabile 

cf Legii 350/2006; 

 management participativ, care ar trebui să se aplice la nivel 

organizațional în sport. 

 

1.8.3. Stiluri de management 



 
 Fig. 22 – Factori care influențează stilul de conducere, calitatea 

deciziei și viteza de luare și asumare a acesteia (sursa: 

prelucrările autoarei) 

 

 

CAPITOLUL 2 

SPORTUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

2.1. RESPONSABILITĂȚILE UNIUNII EUROPENE 

REFERITOARE LA SPORT 

Responsabilitățile UE în sport sunt relativ noi,  prezentate în 

Tratatul de la Lisabona. Prin documentul european se exprimă sarcina 

Uniunii de a elabora politici bazate pe date concrete, dovezi, precum și 

aceea de a stimula cooperarea și gestionarea unor inițiative de sprijinire a 

activității fizice și a sportului în Europa. În același timp, Uniunea își 

exercită competențele sale „soft law” (instrument legislativ fără caracter 

obligatoriu), în domenii intersectoriale cu sportul: educația, sănătatea, 

cercetarea, mediul 

Planul de lucru al Comisiei pentru perioada 2014-2017 a avut trei 

priorități: integritatea în sport, dimensiunea sa economică și relația dintre 

sport și societate, dar și continuarea activității a două teme la nivel înalt –

„Sportul de masă” și „Sportul și diplomația”. 

Identificarea și dezvoltarea modelelor de cooperare între sectorul public 

și cel privat și schimbul de bune practici cu privire la această cooperare, 

sunt un alt obiectiv de bună guvernanță în sport. 

  

• Gradul de structurare și 
stratificare a problemei.

• Congruenţa scopurilor, 
obiectivelor individuale 
cu cele ale grupului.

acceptarea 

• Probabilitatea și posibilitatea 
acceptării tipului autoritar

• Semnificaţia acceptării deciziei 
de către subordonaţi pentru 
implementarea eficientă a 
acesteia

• Calitatea necesară deciziilor dar 
și viteza de luare a acestora.

decizia

• Conflictul între 
subordonaţi în cadrul 
echipei de 
management și 
implemnetare  generat 
de preferinţa pentru o 
anumită soluţie.

• Competențele și 
asumarea liderului 
care să-i permită să ia 
deciziile singur.

asumarea



2.2. ETAPELE DEZVOLTĂRII SPORTULUI  ÎN 

POLITICILE UE 

Prima etapă de reorganizare a sportului în Uniunea Europeană se 

referă la managementul sportiv, transferul de competențe și 

responsabilități de la administrația publică centrală la cea locală. 

Cu privire la conceptul și conceptualizarea managementului 

strategic pe bază de proiecte în sport, vom aborda două direcţii majore 

asa cum se regăsesc în  Tratatul de la Lisabona: rolul social al sportului şi 

dimensiunea economică a acestuia, identificate în Tratat ca Planul Pierre 

de Coubertin. Referitor la a treia dimensiune, abordarea va fi tangențială, 

dimensiunea organizațională a domeniului. 

 

2.3. ASPECTE GENERALE ALE INTEGRĂRII EUROPENE ŞI A 

FONDURILOREUROPENE 

 

La nivelul Uniunii Europene s-a elaborat o politică coerentă 

privind sportul. Un pas important în direcţia identificării domeniilor de 

cooperare la nivelul acesteia este respectarea structurilor sportive 

nonprofit și nonguvernamentale internaționale și naționale, care 

guvernează activitatea sportivă şi a principiului subsidiarităţii pentru o 

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă a incluziunii sociale prin sport. 

 

2.3.1. Integrarea Europeană se regaseste in Tabelul 5. Politica de 

dezvoltare regională(după Bollen, Hartwing, Nicolaides) 

 

Perioada 
Etapele importante ale integrării 

europene 

Evoluţia politicii de dezvoltare 

regională a Uniunii Europene 

1957 Tratatul Comunității Europene Prevederi generale în tratat 

Începutul 

anilor 

‘70 

Prima extindere – Danemarca, 

Irlanda şi Marea Britanie  

Înfiinţarea Fondului European 

pentru Dezvoltare Regională 

Mijlocul 

anilor 

‘80 

Extinderea în Peninsula Iberică – 

Spania şi Portugalia 

Programele Mediteraneene 

integrate  

Sfârşitul 

anilor 

‘80 

Actul Unic European – programul 

pentru piaţa internă din 1992 

Pachetul Delors I şi reformele 

Fondurilor Structurale din 1998 

1993 
Tratatul privind Uniunea Europeană; 

Uniunea Economică şi Monetară 

Pachetul Delors II şi înfiinţarea 

Fondului de Coeziune 

1995 
Aderarea Finlandei, Suediei şi 

Austriei 

Stabilirea Obiectivului 6 pentru 

Fonduri Structurale 

1997-1999 
Agenda 2000 şi procesul de 

extindere 

Noi reforme ale Fondurilor 

Structurale 



2.3.2. Aderarea României la Uniunea Europeană, fondurile europene 

și accesarea acestora 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat un important 

moment de stabilire a politicii de interacțiune cu instituțiile comunitare, 

în particular stabilirea și elaborarea politicilor naționale strategice, la 

nivelul actelor normative, legislației și administrației publice în vederea 

modernizării și a dezvoltării economice. 

 

2.3.2.2. Dimensiunea organizațională a sportului în UE 

În ceea ce privește dimensiunea organizațională a sportului, 

Comisia Europeană recunoaște că federațiile sportive naționale pe 

ramură de sport, ca „organizații sportive unice, trebuie să își ducă la 

îndeplinire sarcina ce le revine de a-și organiza și promova propriile 

sporturi, odată cu respectarea legislației comunitare”10.  

În perioada 2014-2020, sportul va dispune, pentru prima dată, de 

propriul său capital și buget. (buget UE propus – 30 milioane de euro). 

Dimensiunea socială este intangibilă, este o dimensiune a supraviețuirii. 

Cu aceasta ne vom întâlni în managementul de proiect, fie el de 

organizare de evenimente majore în egală măsură cu programe sociale. 

 

2.4. TRATATUL DE LA LISABONA 

 

Tratatul de la Lisabona, documentul care modifică Tratatul privind 

Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul de instituire a Comunității 

Europene (TCE) (JO C 306, 17.12.2007), a intrat în vigoare la 

1 decembrie 2009. Documentul a conferit Parlamentului European noi 

competențe de legiferare, punându-l pe poziție de egalitate cu Consiliul 

de Miniștri în ceea ce privește procesul decizional legat de ce are de făcut 

UE și cum se cheltuiesc fondurile. 

 

2.5. RECOMANDĂRILE COMISIEI EUROPENE PENTRU 

STATELE MEMBRE 

Recomandările CE  identificate și formulate de grupurile de experți 

convocate, sunt redate în documentul intitulat „Dezvoltarea dimensiunii 

europene în sport“si fac referire la cele trei axe principale mai sus 

menționate și propune următoarele activități: 

 A1Promovarea la nivel ministerial a unei cooperări consolidate 

între sectoarele sănătății, educației, sportului în statele membre în vederea 

                                                
10Cartea Albă privind Sportul, Cap. 1. 

http://ec.europa.eu/sport/news/news984_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/news/news984_en.htm


definirii și a punerii în aplicare a unei strategii coerente de reducere a 

incidenței excesului în greutate, a obezității, sedentarismului și a altor 

riscuri pentru sănătate. 

 A2 Comisia va sprijini sportul practicat la nivel începător, 

incluziunea socială prin sport, combaterea discriminării în sport, lupta 

împotriva xenofobiei și rasismului în contextul politicii de coeziune, cu 

scopul de a forma performeri, de a mări baza de selecție; 

 A3 Comisia, în cooperare strânsă cu statele membre, va face 

demersurile necesare pentru a dezvolta o metodă statistică europeană de 

măsurare  a impactului economic al sportului prin crearea și accesarea 

unui cont satelit european pentru sport la nivelul UAT-urilor; 

 A4Comisia va face un studiu de evaluare a contribuției directe 

a sectorului sportiv în creșterea ocupării forței de muncă (prin 

organizarea de evenimente) și în creșterea economică datorată mișcării 

și activității fizice. 

 

  



PARTEA a II-a 

 

STUDIU PRELIMINAR PRIVIND ARMONIZAREA 

LEGISLAȚIEI NAȚIONALE CU REGLEMENTĂRILE 

COMUNITARE ȘI A POLITICILOR PUBLICE UE ÎN 

DOMENIUL SPORTULUI  

 
CAPITOLUL 3- ASPECTE PRIVIND METODOLOGIA 

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

 

3.1 PREMISELE STUDIULUI PRELIMINAR 

 

 Pentru conformitate și o bună tehnică a analizei documentelor, a 

emiterii ipotezelor și sarcinilor, formulez liniile directoare ale cercetării 

științifice, care se va axa pe cele  trei paliere conforme politicilor și 

recomandărilor Uniunii Europene, linie pe care o vom păstra și în 

cercetarea propriu-zisă. 

 social: identificarea nivelului de armonizare a recomandărilor 

Uniunii Europene cu privire la aspectele manageriale ale Planului 

Pierre de Coubertin formulat în Cartea Albă privind Sportul: lupta 

împotriva dopajului, a violenței, xenofobiei, rasismului, crearea de 

proiecte pentru nivel începător și de tipul „Dublă carieră”. 

 economic: analiza asupra programelor europene în sport 

implementate în țara noastră, Programe cu impact bugetar care 

asigură dimensiunea economică a sportului, inclusiv prin 

organizarea de competiții majore în România și a activităților de 

sport pentru sănătate.  

 organizațional: ne propunem să definim, după o severă analiză a 

sistemului sport, un model de proiect de reformă administrativă în 

domeniu. Vom stabili cadrul social şi organizațional în care se 

desfășoară activitatea sportivă în România și corespondentul 

recomandărilor UE în acest sens și avem ca obiectiv determinarea 

rolului Federațiilor Sportive Naționale din perspectiva Uniunii. 

 
3.2  SCOPUL STUDIULUI PRELIMINAR 

 

Studiul preliminar are drept scop principal analiza documentelor 

europene în sport și evidențierea necesității armonizării 

managementului sistemului sportiv național cu realitățile europene. 



Analiza și studiile noastre vor evidenția necesitatea și nivelul de 

armonizare a jurisprudenței europene în România și gradul de 

implementare a măsurilor și recomandărilor Comisiei Europene privind 

aplicarea planului de acțiune UE printr-un management strategic 

performant, bazat pe proiecte, în sportul românesc, la toate nivelurile 

acestuia. 

Cercetarea din prezentul raport este preliminară cercetării propriu-

zise din partea a treia a tezei și are ca scop principal evidențierea 

necesității armonizării managementului sistemului național din sport cu 

realitățile europene. 

3.3. OBIECTIVELE STUDIULUI PRELIMINAR 

 

Pentru îndeplinirea scopului demersului nostru enunțat mai sus, pe 

care îl dorim a fi un sprijin științific pentru acțiunile, activitățile și 

inițiativele la nivel de sistem și inter-sisteme ale guvernanței cu focalizare 

pe sport, formulăm următoarele obiective: 

 Identificarea situației actuale privind sportul din România, 

 Acte normative elaborate și aprobate, 

 Realizarea unui tablou din perspectiva organizațională a sportului în România, 

 Determinarea necesității demarării inițiativelor legislative la nivel național, 

pentru armonizarea și în baza recomandărilor UE, 

 Stabilirea rolului organizațiilor unice, Federațiile Sportive Naționale pe 

ramură de sport în implementarea politicilor publice europene.  

 

3.4. SARCINILE STUDIULUI PRELIMINAR 

 

Actualitatea internațională impune ratificarea convențiilor 

internaționale  în domeniul sportului, implicarea activă a României în 

elaborarea politicilor internaționale, respectarea dezideratelor Tratatului 

de la Lisabona ratificate prin  Cartea Albă privind Sportul. 

Sarcinile care decurg din obiectivele enunțate în acest capitol, în 

opinia noastră se referă la: 

selectarea și studierea documentelor Uniunii Europene și din 

România, referitoare la sport, educație fizică și diferite grupe de populație 

beneficiare ale exercițiului fizic, ale cetățeniei active, pentru a fi 

analizate, inclusiv a statutelor și regulamentelor FSN; 

    studierea metodelor și tehnicilor de analiză care ar putea fi aplicate 

în studiul de față; 

    realizarea analizei comparative , SWOT și PEST și a tabloului 

sinoptic al analizei funcționale: legislativă  și financiară în  domeniul 

nostru de studiu; 



realizarea unui tablou sintetic al reglementărilor elaborate și aprobate 

și prezentarea măsurilor spre implementare în sportul românesc, în 

vederea armonizării cu recomandările Uniunii Europene; 

analiza stadiului implementării inițiativelor legislative din spațiul 

european; 

prezentarea rezultatelor parțiale referitoare la programele incluse în 

programele internaționale pentru sport. 

 

 

 

3.5. ETAPELE STUDIULUI PRELIMINAR 
 

În vederea realizării studiului preliminar am stabilit și parcurs 

următoarele etape: 

 

Tabel  6 – Sinteza activităților în perioada mai 2014 – martie 2015 

 

 
 

3.6. METODE DE CERCETARE ALE STUDIULUI PRELIMINAR 

 

Tabloul sintetic al metodelor utilizate în analiza situației actuale a 

sportului din România, corespunzător fiecărui palier de lucru, este 

prezentat în fig. 23. 

 organizarea și desfășurarea unor activități și evenimente pentru 

transmiterea/colectarea de informații referitoare la sportul în Uniunea Europeană 

și la cel din România. 

Performanţă şi înaltă performanță, depășirea propriilor limite 

 continuarea studierii lucrărilor din literatura de specialitate;  

 observația directă a sistemului sportiv din interiorul lui;  

 studierea și analizarea legislației europene, a documentelor, convențiilor  și a 

recomandărilor referitoare la sport: 

 analiza realității sportului din România; 

 analiza legislativă și financiară a domeniului sport; 

 analiza SWOT a sistemului sport din România;  
Formă de joc, petrecere a timpului liber, în copilărie 

 evidențierea dimensiunilor principale ale sportului și stabilirea 

impactului posibil, pe diferite paliere ale societății; 
 

 

 

 

 

 

 

Pregătire mentală și fizică, autodepășire, voință, dăruire, în copilărie 

fomularea proiectului de descentralizare administrativă în sport și managementul 

strategic prin metoda SIX- Sigma, în urma cercetării preliminare prin tehnica grupului 

nominal.Competiție, spirit de fair-play, mentalitate de învingător în adolescență 

sutodepășire, voință, dăruire liber, în copilărie 



 

 
 

Fig. 23. Metode folosite în metodologia de cercetare (sursa: autoare) 

 

3.7. MATERIALE SUPUSE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 
În vederea realizării cercetării de față, ne-am propus să supunem demersului 

nostru științific următoarele: 

 documente oficiale ale Uniunii Europene, Comisiei Europene, 

Consiuliului Europei, Comitetul Regiunilor; 

 convenții internaționale, inclusiv cele elaborate de WADA; 

 documente oficiale ale Guvernului României; 

 documente oficiale ale Ministerului Tineretului și Sportului și 

ale Ministerului Educației Naţionale, Ordine de ministru; 

 programe interministeriale și documente ale comisiilor de 

specialitate; 

 programul de guvernare; 

 acte normative emise de Parlamentul României; 

 rapoarte ale Curții de Conturi a României. 

 statute și regulamente ale FSN și COSR. 

 statute și regulamente ale forurilor sportive internaționale la care 

structurile sportive unice din România sunt afiliate; 

 hotărâri și decizii ale administrației publice locale cu privire la 

susținerea activității sportive; 

 documente și planuri strategice ale FSN aprobate de organul de 

conducere, AG, BF/CD.  

 

 

 

 

METODE 

CERCETARE 

OBSERVAȚIA 

DIRECTĂ 

 

SONDAJ DE 
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 Interviu 

- Structurat 

- Nestructurat 
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SWOT  
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FUNCŢIONALĂ 



CAPITOLUL 4 

 

TABLOU SINTETIC AL SITUAȚIEI ACTUALE DIN ROMÂNIA 

ÎN RAPORT CU RECOMANDĂRILE UE ÎN SPORT 

 

Consiliul European, în Rezoluţia sa din 17 decembrie 1999 privind 

dimensiunea educaţiei nonformale a activităţilor sportive în Programul 

Youth al Comunităţii Europene, a chemat CE în cooperare cu statele 

membre să elaboreze o strategie coerentă pentru a folosi potenţialul 

educaţional al sportului, având în vedere că activităţile sportive pot avea 

o valoare pedagogică care să contribuie la întărirea societăţii civile, să 

prevină abandonul școlar. Consiliul european are competențe directoare. 

 

4.1. DOCUMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ CU PRIVIRE LA 

DEZVOLTAREA STRATEGICĂ A SPORTULUI ROMÂNESC ÎN  

CONTEXTUL EUROPEAN 

 

Comisia Europeană evidențiază potențialul uriaș al sportului de a 

aduce contribuții la creșterea capacității de angajare și a mobilității 

resursei umane prin acțiuni care promovează incluziunea socială în și prin 

sport, educație, formare. Organizarea de evenimente sportive de mare 

anvergură în vederea promovării creşterii economice durabile și a 

competitivităţii sunt în egală măsură preocupări ale Comisiei. 

CE monitorizează evoluția inițiativelor printr-un dialog 

structurat cu toate organizațiile implicate în sport: federațiile sportive 

naționale pe ramurā de sport, Comitetele  Olimpice Europene, Comitetul 

Paralimpic European și organizațiile sportive neguvernamentale 

europene, organizațiile tutelare sportive naționale și comitetele olimpice 

și paralimpice naționale, alte organizații active, sindicate și organizații 

patronale. 

 

4.1.1. Cartea Albă privind  Sportul 

Cartea Albă privind Sportul reprezintă una dintre principalele 

contribuții ale CE la abordarea sportului și a rolului acestuia în viața 

cotidiană a cetățenilor UE. 

 

4.1.1.1 Principiile și obiectivele care guvernează managementul 

sportului în UE 

Documentul Cartea Albă privind Sportul reprezintă baza de 

cunoaștere pentru domeniul nostru de activitate, prin care se formulează  

și exprimă principiile care guvernează activitatea sportivă așa cum se 

regăsesc în fig. 24. 

https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en
http://www.eurolympic.org/
http://www.europaralympic.org/
http://www.europaralympic.org/
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/social_partners.html?locale=ro
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/social_partners.html?locale=ro


4.1.1.2.  Planul de acțiune Pierre de Coubertin  

Comisia Europeană a schiţat o politică UE în domeniul sportului, a 

activității fizice, a mișcării pentru petrecerea timpului liber de tip leisure 

sport, după cum a subliniat în Cartea Albă privind sportul din 2007 şi a 

realizat „Planul de acţiune Pierre de Coubertin” a cărui punere în aplicare 

în statele membre UE, așa cum menționam anterior, a început în anul 

2008. 

 

4.1.1.3. Voluntariatul în sport 

Voluntariatul, în contextul activității sportive și a politicilor 

europene din acest sector, este privit ca fiind factorul care ajută și permite 

transformarea continuă dintr-un amator civic bine intenționat în lucrător 

profesionist, prin adaptarea rapidă din societate civilă în societate activă.  

 

 

4.1.1.4. Organizarea sportului şi a programelor de acțiune în UE și 

în România 

Programele  de acțiune dezvoltate de Uniune sunt următoarele :  

1. Erasmus+, programul UE privind educația, formarea, tineretul și 

sportul  

2. Săptămâna europeană a sportului reprezintă din anul 2012 o serie de 

inițiative pentru a încuraja cetățenii statelor mambre UE să participe la o 

activitate fizică.  

3. Sportul și migranții, Incluziunea socială și rolul sportului în societate 

sunt promovate de UE.  

 

4.1.1.5. Programul HEPA, îmbunătățirea stării de sănătate prin 

activitate fizică 

 

Uniunea Europeană, prin  Tratatul de la Lisabona și respectiv 

TFUE, evidențiază dreptul Uniunii de a sprijini, coordona şi completa 

inițiativele statelor membre în domeniul politicii în sport, a elaborării și 

implementării programelor de sănătate publică prin sport. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) se referă în acest sens la 

reducerea consumului de medicamente, reducerea zilelor de spitalizare, 

de concedii medicale, la sporirea rezistenței, a anduranței la efort fizic și 

psihic 

4.2. MISIUNE ȘI OBIECTIVE STABILITE DE COMISIA 

EUROPEANĂ 

 



Propunerile Comisiei vin ca urmare a unei consultări cu statele 

membre și părțile interesate în sport și țin cont de experiența câștigată în 

punerea în aplicare a Cartei Albe privind Sportul din 200711. 

 

4.2.1. Documente în analiză 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) 

promovează sportul ca „factor de educaţie polivalentă cuprins şi 

promovat în cadrul educaţiei generale la toate nivelele”.  

 UNESCO (1978), în Scrisoarea Internaţională privind Educaţia 

Fizică şi Sportul, defineşte clar activităţile de educaţie fizică şi sport ca 

fiind „un drept fundamental al tuturor“, exercitarea acestora având 

multiple efecte asupra stării de sănătate şi dezvoltării personalităţii 

oamenilor. 

 

4.2.2. Obiective ale Comisiei Europene în ceea ce privește sportul 

Obiectivul declarat al CE în domeniul nostru de cercetare este de a 

extinde dimensiunea europeană a sportului în cooperare strânsă cu statele 

membre, organizațiile sportive, societatea civilă, societatea activă şi 

cetăţeni, de a promova stilul de viață activ și de a realiza integrarea 

socială prin sport cu scopul declarat de a îmbunătăți calitatea vieții 

cetăţenilor europeni. 

            În acest sens Comisia solicită statelor membre:  

 obținerea de date statistice comparabile privind sportul în general, 

sportul de masă în particular; 

 crearea unui dialog social la nivelul UE pentru sectorul sportiv și 

de agrement. 

 

4.2.3. Măsuri propuse statelor membre de către Comisia Europeană 

  Măsurile propuse de către Comisia Europeană statelor membre fac 

referire la promovarea sportului pentru toți arătând rolul educativ și de 

integrare, cu o atenție specială acordată pentru femei, seniori (vârsta a 

treia), persoane cu nevoi speciale, cu recomandarea de a nu reduce 

bugetul alocat acestor activități în perioada de criză. 

 

4.2.3.1. Misiunea CE cu privire la rolul social al sportului 

 În legătură misiunea CE cu privire la rolul social al sportului 

studiul nostru arată că experții Comisiei Europene, după dezbateri 

                                                
11 http://ec.europa.eu/sport/404_en.htm 



tematice și analize precizează au concluzionat că este necesar ca statele 

membre să realizeze o sertie de măsuri. 

 

4.2.3.2. Misiunea CE cu privire la dimensiunea economică a sportului  

În acest sens, Comisia Europeană cere asociaţiilor sportive, 

forurilor, organizațiilor și organismelor cu atribuții în domeniu, de orice 

natură organizațională, de interes general, local, sau național: 

4.2.3.3. Misiunea CE cu privire la organizarea sportului 

În ceea ce priveşte organizarea sportului, CE propune și 

urmărește : 

 promovarea bunei guvernări în sport, în funcție de natura specifică 

a acestuia, de autonomia organizațiior sportive naționale și 

interdependența lor pe plan internațional, cu referire la federațiile sportive 

naționale și afilierea acestora la forurile mondiale, continentale, 

Comitetul Internațional Olimpic, WADA. 

 analiza și realizarea unui studiu privind regulile de transfer intern și 

internațional și să se asigure orientări, recomandări în acest sens și  

publicarea normelor care privesc modul de armonizare a normelor UE 

privind libera circulaţie a cetăţenilor, în egală măsură cu asigurarea 

liberei circulații a jucătorilor pe piața sportivă, în acord cu Legea 

Bosman; 

 crearea unui dialog social, dialog structural pentru sectorul sportiv 

la nivelul UE între partenerii sociali, asociațiile și organizațiile sportive, 

având ca scop promovarea  sportului de agrement, leisure sport.  

 

4.2.3.4. Misiunea CE cu privire la programul HEPA  

Fiecare stat membru trebuie să depună eforturi pentru a promova 

politici HEPA eficace prin elaborarea unei abordări intersectoriale care să 

înglobeze domenii de politică precum sportul, sănătatea, educația, 

mediul, transporturile, dezvoltarea urbană, turismul. 

 

4.3. PUNEREA ÎN APLICARE ÎN ROMÂNIA A ORIENTĂRILOR 

UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA 

FIZICĂ 
 

 Studiul comparativ scoate în evidenţă faptul că sportul pe plan 

naţional se reglementează şi se legiferează ca fenomen polivalent şi factor 

în dezvoltarea personalităţii umane şi integrarea socială, prin actele 

normative în vigoare în acord cu convenţiile, declaraţiile, recomandările 

internaţionale.  

 



4.3.1 Analiza prin indicatori pentru evaluarea punerii în aplicarea a 

recomandării CE cu privire la activitatea fizică  

România își propune o abordare integrată la nivelul administrației – 

centrală și locală – în vederea dezvoltării capacității instituționale pentru 

elaborarea, implementarea și monitorizarea unor politici publice 

(legislative, de dezvoltare instituțională și investițională) care vizează 

promovarea intersectorială a activității fizice pentru îmbunătățirea stării 

de sănătate a cetățenilor la nivel național. 

 

4.4  CONTEXTUL EUROPEAN ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

DEZVOLTAREA STRATEGICĂ ȘI SPORTUL 

DEPERFORMANȚĂ 

 

4.4.1.Plan de acţiune raportat la misiunea și obiectivele CE în sport 

În urma evidențierii statutului sportului și a educației fizice în 

documentele oficiale, s-a conturat următorul plan de acţiune:  

 promovarea la nivel ministerial a unei cooperări în statele 

membre consolidată intersectorial între: sănătăte, educație, sport, turism, 

tineret în vederea definirii și a punerii în aplicare a unei strategii coerente 

de reducere a incidenței excesului în greutate, a obezității și a altor riscuri 

pentru sănătate, la care România a subscris; 

 armonizarea legislației naționale cu jurisprudența Uniunii; 

 adaptarea și armonizarea structurilor informale existente cu 

priorităţile definite în acest plan de lucru  

 crearea unui cadru flexibil capabil să răspundă, evoluţiilor în 

domeniul sportului. 

 

4.4.2. Recomandări ale Uniunii cu privire la politica europeană în 

sportul de performanță 

Recomandările CE care trebuie transpuse în practica sportivă din 

țara noastră fac referire la :  

A. Lupta împotriva dopajului 

B. Sportul în programul Erasmus+ și voluntariatul în sport,  

  

Principiile la care Uniunea face referire în mod constant, cu 

obligativitatea respectării acestora, se referă la buna guvernanță în sport, 

fig. 32. 
 



 
 

Fig.32. Principiile UE în structurile sportive (sursa: autor) 

 

 

CAPITOLUL 5 

CARTEA ALBĂ PRIVIND  SPORTUL– ROLUL SOCIAL ŞI 

DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A SPORTULUI 

 

5.1. OBIECTIVELE ŞI DIRECȚIILE DE ACȚIUNE ÎN SPORTUL 

DE PERFORMANȚĂ 

 

Analiza Tratatului de la Lisabona, a directivelor și recomandărilor 

Comisiei Europene ne-a condus la  identificarea a opt direcții majore 

pentru realizarea Planului Pierre de Coubertin în strânsă legătură cu 

dezvoltarea durabilă prin practicarea activității fizice dar și cu sportul de 

performanță: 

Dezvoltarea infrastructurii sportive de orice tip (didactic, 

leisure sport, de performanță, olimpică); 

Sprijinirea activității federațiilor, ligilor profesioniste, 

cluburilor sportive și asociațiilor sportive fără personalitate juridică 

pe bază de programe și proiecte; 

Elaborarea și dezvoltarea programelor naționale privind 

sportul; 

Întărirea rolului social al sportului (combatere: dopaj, violență, 

rasism, xenofobie, meciuri trucate, abandon școlar); 

Ministerul Tineretului și Sportului și Uniunea Europeană – 

adoptarea unui cadru legislativ național armonizat cu legislația 

Uniunii Europene aplicabilă în sport; 

Dimensiunea economică și impactul economic al sportului, 

crearea de modele din rândul marilor performeri, sănătate publică 

prin sport, organizarea de evenimente sportive; 

Maximizarea capacității interne și îmbunătățirea comunicării.   

 



5.2. ROLUL SOCIAL AL SPORTULUI ÎN UE ȘI ÎN STATELE 

MEMBRE 

 

Rolul social al sportului se reflectă și vizează o multitudine de 

aspecte ale activității specifice, formează repere și impune modificări 

legislative în toate statele membre, prin acțiuni de prevenire dar și 

penalități pentru săvârșirea de incidente, prin dialog și bune practici în 

domeniu. Astfel se remarcă: 

 Performanţa sportivă – dezvoltarea spiritului de competiţie şi 

de fair-play; 

 Integrarea socială prin sport –stabilirea de relații interumane, 

egalitate de șanse, promovarea cetățeniei active,  

 Adaptarea infrastructurii sportive cu scopul de a facilita 

accesul persoanelor cu nevoi speciale, precum și formarea 

supraveghetorilor și a formatorilor în domeniu,  

 Sporirea rolului deținut de sport în educație, integrare si 

incluziune inteligenței, tenacității, a înțelegerii propriului corp. 

 Promovarea activității sportive pentru dezvoltare durabilă în 

mediul școlar – prin înființarea asociațiilor sportive școlare. 

 Promovarea voluntariatului și a cetățeniei active prin 

intermediul sportului, respect, solidaritate, disciplină. 

 Identificarea problemelor cu care se confruntă asociațiile 

sportive nonprofit, precum și a serviciilor asigurate de aceste organizații. 

 

5.3. DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A SPORTULUI  ÎN UE  

 

Obiectivul CE de a extinde dimensiunea europeană a sportului 

necesită instituirea unor mecanisme financiare cu scopul de a asigura 

veniturile sportului de performanţă, în vederea promovării valorilor 

României, crearea de  modele, sporirea numărul de practicanţi, a numărul  

structurilor sportive şi motivarea dezvoltării infrastructurii în sport.  

 

5.3.1. Organizarea evenimentelor sportive  majore în spațiul 

european  

 Sportul este un sector de activitate vast care poate genera 

dezvoltare economică și ajută la crearea de locuri de muncă și totodată 

reprezintă un vector de dezvoltare locală și regională, având sinergii clare 

cu turismul, cu ecosistemul, cu sănătatea, prin oramizarea de evenimnete 

sportive majore. 

 

5.3.2. Dimensiunea economică prin managementul strategic 

organizațional al sportului în Uiunea Europeană 



Măsuri impuse : 

 crearea conturilor naționale statistice, crearea unui cont satelit 

European;  

 acordarea de subvenții publice din sectorul sport trebuie să se 

regăsească în sportul la nivel începător, determinat de o participare 

publică masivă, „sportul pentru toți”; 

 acordarea de facilități fiscale și subvenții din impozitul și taxele de 

licență din jocurile de noroc; 

 scutiri de TVA pentru anumite servicii sportive; 

 reforma administrativă în domeniul sportului, transferul de 

competențe de la administrația publică centrală la cea locală. 

 

5.3.3. Aspecte prioritare ale recomandărilor UE în sportul de 

performanță pentru statele membre în planul de acțiune Pierre 

de Coubertin 

 

Recomandările Uniunii Europene pentru statele membre fac 

referire la următoarele aspecte prioritare cu referire la modificarea 

legislației cu incidență în domeniu  

Am sistematizat elementele strategice identificate ca politică 

publică în sport, parte a Planul de Acțiuni Pierre de Coubertin, așa cum se 

regăsesc acestea în Tratatul de le Lisabona, în fig. 35. 

 

 

CAPITOLUL 6 

STUDIU PRELIMINAR PRIVIND DIMENSIUNEA 

ORGANIZAȚIONALĂ A SPORTULUI ÎN ROMÂNIA 

 

Pe parcursul cercetării preliminare am analizat sistemul sportiv din 

România din punct de vedere al organizării, al actelor normative, al 

competențelor și responsabilităților pornind de la la nivel ministerial până 

la cel asociativ, de la drept public la drept privat. Din punct de vedere 

social am pătruns în sistem cu o analiză pertinentă de la școala la familie, 

de la națiune la gloria sportivă, de la integrare socială la pregătirea pentru 

viaţă și depășirea propriilor limite. Am analizat cooperarea instituțională 

între sectoarele sănătății, educației și sportului, între local și central, între 

interes general și național. 

 

6.1. ORGANIZAREA SPORTULUI LA NIVEL CENTRAL 

 

 Prin simpla metodă a observației directe, coroborată cu 

analiza documentelor de înființare și funcționare a ministerelor cu 



atribuții majoreîn dezvotarea sportului în țara noastrăam constatat că 

organizarea sportului la nivel guvernamental este asigurată deMTS, 

reînființat prin HG 11/2013. Ministerul are în subordine instituţii publice: 

Complexurile Sportive Naţionale, Muzeul Sportului, CNFPA, Institutul 

Naţional de Cercetare în Sport, Cluburile Sportive Municipale, 

Complexul Sportiv Studenţesc Tei, Direcțiile Județene pentru tineret și 

Sport și în supraveghere federațiile sportive naționale. 

MTS pregătește și este direct răspunzător de formarea și 

perfecționare profesională a antrenorilor, prin instituția în subordine 

CNFPA (Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor) și 

ține evidența bazelor sportive în Registrul Bazelor Sportive din 

România și respectiv evidența structurilor sportive în Registrul Sportiv, 

vezi fig 37. 

 
Fig. 37. Atribuțiile instituțiilor din subordinea MTS 

(sursa: prelucrările autoarei)  

Ministerul Educatiei Naționale și sportul 

La nivelul MTS și MEN funcționează comisii interactive care susțin 

politicile de dezvoltare a ramurilor de sport stabilite prin strategiile 

federațiilor sportive naționale și respectiv Consiliul Național al Sportului 

care se regăsește cu atribuții specifice în hotărârea de Guvern, HG 

11/2013. 

 

 

6.2. CLASIFICAREA ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE DIN 

ROMÂNIA 
 

 

 



 
Fig. 41 – Organizaţii sportive nonguvernamentale  

(Sursa: prelucrările autoarei) 
 

 

6.3. DINAMICA DEZVOLTĂRII DIMENSIUNII 

ORGANIZAȚIONALE A SPORTULUI 

 

În România, înainte de 2010, structurile sportive oficial 

recunoscute (exprimate procentual în fig. 42)  erau în număr de 8000, din 

care:  

 
 

Fig. 42 – Înregistrarea în procente a structurilor sportive oficial 

recunoscute în România la nivel 2010 (Sursa: MTS) 

 

Structuri sportive 
recunoscute oficial 

în România
Asociaţii sportive 
fără personalitate 
juridică 52.7 % , 

52.7, 53%

Structuri 
sportive 

recunoscute 
oficial în 
România, 
structuri 
sportive 
persoane 

juridice de drept 
privat 42.65 …

Structuri sportive 
recunoscute oficial 

în România, 
structuri sportive 
persoane juridice 

de drept public 
4.65%,  4.65, 4%

Asociaţii sportive fără personalitate juridică 52.7 %

Structuri sportive persoane juridice de drept privat 42.65 %

Structuri sportive persoane juridice de drept public 4.65%



 

 

 

 

 

Fig 43.Structuri sportive în România – 2014 

 

6.4. ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMULUI SPORT CU 

TRECUTUL (PEST) 

 

Misiunea de Audit de performanță al Curții de Conturi a fost 

programată și efectuată pentru evidențierea realităților sportului românesc 

în raport cu cerințele Comisiei Europene, a vizat: 

 Diminuarea majorității indicatorilor sportivi: numărul de 

sportivi legitimați, numărul de medalii obținute în competițiile 

internaționale, locurile în clasamentele internaționale, scăderea 

numărului de practicanți; 

Series1, A1 -
club de drept 
public, 3.44, 

3%
Series1, A2 - club de 
drept privat, 40.02, 

A3 - club 
societate pe 

B - asociaţie 
judeţeană pe 

ramură de 
sport 
3%

C - federaţie sportivă 

F - asociaţie 
fără 

personalitate
52%

Structuri sportive în România – 2014



 

6.5. APLICAREA ANALIZEI SWOT PRIVIND STRATEGIA 

MANAGERIALĂ DIN ROMÂNIA ÎN RAPORT CU 

REALITATEA EUROPEANĂ 

 

Raportul de Audit de Performanta al Curtii de Conturi a 

Roamanieia constattat : 

- între sportivii de performanță, antrenorii acestora, colectivele 

tehnice și federațiile sportive naționale nu există statuat un 

raport de muncă, angajament, . 

 între Ministerul Tineretului și Sportului, autoritate finanțatoare a 

programelor de performanță și Federațiile Sportive Naționale pe 

ramură de sport nu există decât o singură bază de lucru: 

contractul de finanțare, semnat în urma repartizării sumelor 

aprobate în baza metodologiei și criteriilor de finanțare de către o 

Comisie înființată în baza ordinului ministrului MTS. NU există 

pârghii de control, monitorizare, intervenții, strategii. 

 Federațiile sportive naționale sunt organizate în acceptanța Uniunii 

Europene, sunt structuri asociative, autonome, cu propriile strategii 

de dezvoltare, care nu țin cont de recomandările Uniunii Europene, 

Comisiei Europene și nici măcar în totalitate de statutul și 

regulamentele federațiilor sportive internaționale la care sunt 

afiliate. 

În cadrul acțiunii de audit de performanță al Curții de Conturi au 

fost auditate structuri ale administrației publice cu atribuții în domeniul 

sport: Ministerul Educației și Cercetării Științifice, MAN, MS,  MAI, 

Ministerul Muncii și MTS, Instituțiile guvernamentale, Instituțiile de 

învățământ superior, delegații armatei române la  C.I.S.M., COSR, FSN-

uri, Comisii parlamentare de specialitate (fig. 44). 

 

 



 

Fig. 45. Sistemul public din sportul românesc (sursa: autor) 

 

 

6.6. ASPECTE PRIVIND DIMENSIUNEA ORGANIZAȚIONALĂ 

A SPORTULUI  ÎN UE ȘI ÎN ROMÂNIA 
 

Recomandările Comisiei Europene cu referire la dezvoltarea 

sportului în statele membre, vizează dimensiunea organizațională a 

sportului, parte a politicii de coeziune a Uniunii Europene şi înregistrează 

trei axe prioritare: 

 Proiectul de descentralizare administrativă și financiară în 

domeniul sportului; 

 Proiectul de reformă legislativă în sport; 

 Dezvoltarea infrastrucurii sportive,  

Armonizarea legislatiei, cu privire la dimensiunea organizatorică a 

sportului din România, cu jurisprudenţa și recomandările UE se transpune 

în practică prin transferul de competențe și responsabilități din domeniul 

sport de la administrația publică centrală la cea locală. 

 

6.6.1  Situaţia reformei instituțională și juridică conform 

recomandărilor Comisiei Europene 

Armonizarea legislatiei, cu privire la dimensiunea organizatorică a 

sportului din România, cu legislația  și recomandările UE se transpune în 

practică prin aplicarea legii descentralizării, cu respectarea măsurilor 

impuse de UE, transferul de competențe și responsabilități din domeniul 

sport de la administrația publică centrală la cea locală. 

 

6.6.2. Model de proiect „Managementul sportiv într-un mediu 

descentralizat” 

• CSMuniicipale 

• Infrastructura sportiva 

• Leisure sport 

• Calluri de   proiecte  

• Dinamo 

• Steaua Bucuresti 

• Rapid  

• ASA Tg MURES 

• Sport militar - Invinctus 

• CSM  

• INCS 

• CNFPA 

• FSN  

• COSR 

• CNP 

• Complexuri Sportive Nationale 

• Cluburile sportive scolare 

• licee  cu program sportiv 

• Cluburile Sportive Universitare 

• Federatia Sportului Scolar si 
Universitar 

• Asociatii Sportive Scolare 

MEN MTS 

MDRAP 

MAI 

MAPN 

MT 



Trebuie să menţionez că exemplul de faţă se doreşte un model 

teoretic de proiect de reformă în sport prin transpunerea în practică a 

politicilor publice europene în domeniul nostru de activitate. Dezvoltarea 

unui plan de acţiune în acest domeniu implică transformarea sportului 

într-o activitate eficientă, rentabilă, care se exprimă ca un factor de 

stabilitate și de fundamentare a bunelor relații între statele lumii și în 

interiorul țării. 

 

6.6.3 Metoda SIX- SIGMA în managementul proiectului de reformă 

în administrația sportului în raport cu cerințele europene 

Metoda folosită în managementul acestui proiect: Teoria rolurilor 

(BELBIN), Metoda Six- Sigma (manangement pe bază de proiecte). 

 

6.6.4.. Dimenisunea economică a politicii europene de organizarea a 

sportului la nivel local 
 

Dimensiunea economică a sportului pentru administrația locală 

Am constatat că sectorul sport aduce contribuții în mod direct și 

indirect, după cum urmează:  

a) contribuții directe ale sectorului sportiv, fig 49: 

– PIB; 

– creștere economică; 

– ocuparea forței de muncă. 

 

Tabelul 12.  Sistem de activități pentru realizarea finanțării 

proiectelor de către UAT 

–  

ACTIVITATEA CONȚINUT 

Activitatea 1 Stabilirea  procedurilor de accesare a fondurilor publice 

Activitatea 2 Stabilirea criteriilor de eligibilitate 

Activitatea 3 
Înființarea de colective de consultanță şi elaborare proiecte pentru 

accesarea fondurilor europene 

Activitatea 4 
Eliminarea constrângerilor bugetare salariale ale personalului 

angajat 

Activitatea 5 
Accesul egal la finanțarea activităților sportive a structurilor de 

drept privat, pe criterii de eligibilitate 

Activitatea 6 
Înființarea de programe speciale naţionale finanțate din veniturile 

publice, accizele pe alcool, tutun 

 

 

 

  



CAPITOLUL 7 

STUDIUL DOCUMENTELOR CU PRIVIRE LA NIVELUL DE 

ARMONIZARE AL PREVEDERILOR UNIUNII CU 

REALITATEA ROMÂNEASCĂ 

 

Analiza  funcțională 

Sistemul sportiv naţional este organizat în conformitate cu 

Constituția României, Legea Sportului – Legea 69/2000 cu modificările 

şi completările ulterioare, Legea Educației Naționale, Legea 1/2011, 

precum şi HG 884/2001, cu privire la normele de aplicare ale acesteia. 

Analiza funcțională presupune întrepătrunderea analizei legislative 

cu cea financiară și respectiv a fluxurilor bugetare pentru realizarea 

tabloului sintetic cu privire la situația actuală a sportului din România.  

În vederea realizării cercetării preliminare, ne-am propus să 

supunem demersului nostru științific prin metoda „studiul documentelor” 

următoarele: 

- documente oficiale ale Uniunii Europene; 

- documente oficiale ale Guvernului României; 

- documente oficiale ale Ministerului Tineretului și Sportului și 

ale Ministerului Educației Naționale și programe 

interministeriale și documente ale comisiilor de specialitate; 

- Statute și regulamente ale FSN și respectiv ale fourilor 

intenaţionale. 
 

 

7.1. ANALIZA LEGISLATIVĂ 

 

 În vederea finalizării analizei legislative a situației actuale în 

domeniul sportului din România, am realizat un tablou sinoptic al 

principalelor aspecte legislative. 

 

7.2. ANALIZA FINANCIARĂ A SPORTULUI ÎN ROMÂNIA 

 
7.2.1.Cadru legislativ privind finanțarea sportului 

Cadrul legal pentru finanțarea activităților sportive este stabilit prin 

legea sportului 69/2000, care  reglementează, legiferează sistemul 

naţional de educaţie fizică şi sport în țara noastrăşi respectiv HG 1447, 

HG 884/2001, HG 888/2013 și completată cu HG 311/2003, Legea 

500/2001 a finanțelor publice și respectiv Legea 350/2005 , 

 

 



7.2.2. Descrierea fluxurilor financiare 

În funcție de forma de organizare și funcționare a structurilor 

sportive, se deosebesc două fluxuri financiare, după cum urmează (Fig 

51): 

 
 

Fig. 51 – Flux financiar pentru structuri sportive de drept public 

(Sursa: prelucrările autoarei) 

 

Potrivit art. 67 din Legea nr 69/2000, cluburile private fără scop 

lucrativ își administrează bugetul anual pentru finanţarea planului de 

activitate. Aprobarea bugetelor anuale ale acestor structuri se face de 

către  adunările generale (Fig. 52). 

 
 

Fig. 52 – Flux financiar pentru structuri sportive de drept 

privat (Sursa: prelucrările autoarei) 



Programele sportive de utilitate publicăsunt prezentate în fig. 

56: 

 

 

 
 

Fig. 56.Programele sportive de utilitate publică 

 

CAPITOLUL 8 

 

CARACTERISTICILE MANGEMENTULUI ÎN FEDERAȚIILE 

SPORTIVE NAȚIONALE PE RAMURĂ DE SPORT DIN 

ROMÂNIA 

 

 Dimensiunea organizațională este una dintre cele mai 

importante dintre dimensiunile sportului, în contextul organismelor 

sportive. 

 

8.1. ORGANIZAREA FEDERAȚIILOR SPORTIVE NAȚIONALE, 

PUTERE JURIDICĂ, LEGISLATIVĂ, FUNCŢIONALĂ, 

JUDECĂTOREASCĂ 

 

8.1.1. Istoria recentă a reorganizării Federațiilor Sportive Nationale 

pe ramură de sport în România  



 

Noul cadru organizatoric pentru federaţiile sportive naţionale a fost  

legiferat prin elaborarea şi ratificarea legii educaţiei fizice şi sportului, 

Legea   69/2000 care a abrogat Legea 29/1967, Legea Mârzescu, și a 

statuat un cadru care răspunde reglementărilor federaţiilor regionale, 

europene și mondiale corespondente, ale Comitetului Olimpic 

Internaţional, Comitetului Olimpic European, al altor organizaţii și foruri 

internaţionale.  

 

8.1.2. Reorganizarea federațiilor sportive după anul 2000, prin legea 

sportului 

Aceeași lege, 69/2000 art. 22 alin. 1. stipulează: „În sensul 

prezentei legi, structurile sportive sunt asociaţii de drept privat sau 

instituţii de drept public, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul 

organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv 

promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora 

de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive”.   

 
 

Fig. 57. Structura organizatorică, socială, economică a federației 

sportive naționale pe ramură de sport în România( sursă : autoare) 



Conform Registrului Sportiv, în România există 77 de federaţii 

sportive naţionale înfiinţate în condiţiile legii prin asocierea a cel puţin 10 

structuri sportive cu identitate sportivă, constituite în minim 5 județe 

 

8.1.3 Reforma administrativ-financiară a sportului 

8.1.3.1. Finanțarea și fluxurile financiare ale federațiilor sportive 

naționale 

De la naşterea sa, termenul de „serviciu public” a putut fi întâlnit 

sub diverse aspecte, cum ar fi de exemplu „interes public”, „utilitate 

publică”, „interes general.” 

Bugetul de venituri și cheltuieli al unei federații sportive naționale 

are la bază planul de activitate așa cum este formulat de Colegiile forului 

sportiv, aprobat de Adunarea Generală a structurilor sportive afiliate, la 

propunerea Biroului Federal/Comitetului Director, figura 63. 

 

Fig. 63. Bugetul de venituri și cheltuieli al unei federații sportive( 

sursa: autoare) 

 

 

 
Fig. 64 – Sursele de finanţare a federaţiilor sportive (sursa: autor) 
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CAPITOLUL 9 

CONCLUZII ȘI REZULTATE ALE STUDIULUI PRELIMINAR 

  

9.1. REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

 

Analiza funcțională, analiza comparativă și analiza legislativă 

au avut ca rezultat stabilirea fluxurilor financiare pentru structurile 

sportive de drept public și de drept privat, pentru activitatea sportivă 

desfașurată prin și cu toate formele ei de organizare, inclusiv sursele 

alternative. 

Rezultatul cercetării preliminare cu privire la armonizarea 

legislației, a planului de activități, a Programelor Naționale în scopul 

promovării direcțiilor de acțiune așa cum sunt ele formulate, legiferate și 

recomandate de Comisia Europeană, ca preocupare prioritară și rol 

principal al sportului în societate, ne-au condus la realizarea analizei și a 

tabloului sintetic. 

 

9.2. CONCLUZIILE STUDIULUI PRELIMINAR 

 

Concluzia 1. Dezvoltarea sistemului sportiv și activității sportive 

are caracter intersectorial, aplicarea strategiei manageriale la nivel de 

macrosistem având nevoie de parteneri care să susțină măsurile și 

acțiunile de implementare a acesteia. 

Concluzie 2. Unicul obiectiv al majorității federațiilor sportive este  

stabilirea de ierarhii, fară preocupări organizaționale în propria structură 

conform documentației UE: regionale/zonale/locale, sport la nivel 

începători. 

Concluzia 3. Din punct de vedere al organizării sportului 

România respectă și a implementat această directivă pe plan european, 

UE promovează recunoaşterea autonomiei organizaţiilor sportive şi 

structurilor reprezentative, cu referire la FSN. Guvernarea 

sportului/ramura de sport intră în primul rând în responsabilitatea 

organizaţiilor sportive, conform legii și statutelor proprii, şi apoi în 

responsabilitatea partenerilor sociali şi a statelor.  

Concluzia 4. În ceea ce privește lupta împotriva dopajului, parte 

a planului de acțiune Pierre de Coubertin,România respectă 

recomandările CE, implementarea prin ANAD (aplicabilitate 

organizațională). Au fost îndeplinite toate cerințele și motivăm aceasta 

prin  armonizarea legislației și a statutelor federațiilor sportive naționale 

cu convenţiile internaţionale în domeniu. 

Concluzia 5. Lupta împotriva violenței, xenofobiei, rasismului, 

paza și siguranța spectatorilor la evenimentele sportive sunt o altă 

prioritate a CE., ratificată prin Convenție și armonizată în țara noastră 



prin legea 53/1998. România a implementat și a armonizat legislația în 

domeniu prin Legea 4 privind prevenirea și combaterea violenței cu 

ocazia competițiilor și a jocurilor sportive și Comisiei Naționale de 

Acțiune împotriva Violenței în Sport. 

Concluzia 6. Managementul strategic în sport pe bază de 

proiecte,stilul de conducere, metode de management folosite și 

principiile care guvernează managementului științific, aplicat în domeniul 

de activitate sport aparţine Federaţiilor Sportive Naţionale. În acest 

sens am identificat  programele naționale, obiectivele acestora și ne 

propunem să studiem în continuare managementul organizațiilor sportive 

pe bază de proiecte în Programul Național Pierre de Coubertin, parte a  

politicii publice în sport, atât în UE cât și în România.  

Concluzie 7: Introducerea în actele normative și armonizarea a 

legislației terțiare în Romania a directivelor UE la domeniul sport, 

care se referă la educația prin sport, integrarea socială prin practicarea 

sportului şi la implementarea Planului de Acțiune Pierre de Coubertin în 

România, au caracter parţial şi secvenţial.  

Concluzia 8. Dimensiunea economică  a sportului cuprinde: 

 beneficiile sportului prin practicarea cetăţeniei active,  

 ocuparea forţei de muncă şi sporirea rezultatelor la locul de muncă; 

 organizarea de evenimente sportive majore în România 

În cercetarea propriu-zisă vrem să aprofundăm analiza, studiile, în 

legătură cu impactul bugetar pe care sportul îl are asupra bugetelor 

naționale, locale prin organizarea de competiții sportive majore în 

România.  

Concluzia 9. România nu a accesat fonduri structurale pentru 

voluntariat, nu am accesat programul european Erasmus+ în acest sens, 

dar există Legea voluntariatului, conform recomandărilor UE. Am 

accesat fonduri pentru Săptămâna europeană prin Federația Română 

Sportul pentru Toti. În ceea ce privește fondurile pentru integrare socială, 

cu referire la miganți, deși a fost înființată FR Cricket în 2013, nu a 

aplicat programe europene. 

Concluzia 10. Cu referire la Programul HEPA, de îmbunătățire 

a stării de sănătate prin activitate fizică și impactul economic dat de 

acest program UE, în România încă nu am realizat și evident implementat 

strategia HEPA. 

Concluzia 11. Am constatat că între MTS, autoritate finanțatoare a 

programelor de performanță, a programelor de întreținere și funcționare a 

bazelor sportive, inclusiv a celor aflate în folosință gratuită a FSN, a 

programului „Sportul pentru Toți” și respectiv activitatea sportivă a 

persoanelor cu dizabilități, cu nevoi speciale nu există decât o singura 

bază: contractul de finanțare în baza metodologiei și criteriilor de 

finanțare. Nu există pârghii de monitorizare, evaluare și control, așa cum 



sunt formulate în documentele europene și ca activitate în management. 

Concluzie 12. Reforma instituțională, descentralizarea 

sistemului sport prin transferul cluburilor departamentale, a infrastructurii 

sportive, însoțite de resursa financiară aferentă la administrația publică 

locală este un prerogativ de care trebuie să ținem cont ca stat membru al 

UE.  

Concluzia 13. NU există o  bază de date concrete cu privire la 

numărul de practicanți, legitimați, finanțări în domeniul sport și un flux 

de avize, acordare licențe pentru parteneri privați, promotori ai mișcării 

sportive, de asociații care au în obiectul de activitate și realizează 

competiții și evenimente sportive. 

 

  



PARTEA a III-a 

CERCETAREA PROPRIU-ZISĂ REFERITOARE LA 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR  CA PARTE A 

MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN POLITICA 

PUBLICĂ PENTRU SPORT 
 

Comisia Europeană a adoptat noi propuneri destinate să 

consolideze dimensiunile sociale, economice și organizaționale ale 

sportului 

 

CAPITOLUL 10 

 ASPECTE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII 

 

10.1. PREMISELE CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 

Creșterea semnificativă a profesionalismului sportului din ultimii 

ani, interesul crescut acordat marketingului sportiv și activităților 

economice adiacente fenomenului sportiv, fluxul financiar în sport a creat 

noi oportunități de dezvoltare și promovare. Sportul se bucură de 

recunoaștere crescută a importanței sociale, educaționale, economice. 

Federaţiile sportive naţionale sunt structuri unice, organismele 

cheie în dezvoltarea ramurilor de sport atât în UE cât şi în România. 

Contextul actual internațional ne întărește tot mai mult ideea că 

valorificarea managementului strategic bazat pe obiective, pe proiecte, 

bazat pe principiul participativ, în conducerea structurilor sportului, se 

realizează în prezent într-o mică măsură, deseori fără o informare deplină 

din sursele documentare, dar cu multă pasiune și dorință. 
 

10.2. IPOTEZELE CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 

Considerând reperele de dezvoltare a sportului în baza directivelor 

Uniunii Europene, a convențiilor internaționale, a Tratatului de la 

Lisabona, teza de  doctorat abordează managementul strategic în 

domeniul sport raportat la politicile publice ale Uniunii care urmează să 

fie aplicate în România. 

Ne-am concentrat demersul științific pe baza următoarelor ipoteze: 

Ipoteza 1. Armonizarea jurisprudenței şi dezideratelor 

europene  cu realitatea din România. Implementarea recomandărilor 

Comisiei Europene și a Planului de acțiune Pierre de Coubertin va 

determina modificări în sens legislativ-funcțional, administrativ-

organizațional, economico-financiar și social cu implicații în abordarea 

managementului strategic prin proiecte în domeniul sport.   



Ipoteza 2. Aplicarea politicilor publice în domeniul sportului, 

utilizând managementul prin proiecte și desfășurarea Planului de Acțiune 

Pierre de Coubertin, conform  documentului Uniunii, Cartea Albă privind  

Sportul și a normativelor Comisiei Europene, determină modificări 

semnificative în sensul dezvoltării sportului de masă ca bază a piramidei 

sportului de performanță, a sportului la nivel începător, ca parte a 

educației și sănătății unei națiuni. Din punct de vedere al dimensiunii 

organizaționale, reorganizarea FSN, organisme unice, autonome, de 

utilitate publică, prin aplicarea managementului public, administrativ cu 

resursă umană pregatită în acest nouă știință determină dezvoltarea 

programelor sportive europene, în baza unui management științific 

performant.  

Ipoteza 3. Elaborarea strategiilor naționale HEPA 

fundamentate de programele europene în sport, cu referire directă la 

dimensiunea economică a sportului prin programul HEPA, pentru 

sănătate publică  prin activitate fizică și prin organizarea de evenimente 

sportive majore vor aduce modificări majore în viziunea mangementului 

sportiv. Sportul, activitatea fizică aduc beneficii majore calității vieții. 

Ipoteza 4. Realizarea reformei administrativ-teritoriale a 

sportului prin transferul de competențe şi responsabilități de la 

administrația publică centrală la cea locală, implementarea Planului de 

Acțiune Pierre de Coubertin, formulat în Cartea Albă privind Sportul, 

determină schimbarea misiunii și viziunii conducerii structurilor sportive, 

FSN și implementarea managementului strategic pe bază de proiecte în 

aceste organizații de tipul structură unică, cu aplicabilitate la UAT-uri, în 

baza legii 350, finanțare nerambursabilă, în baza unui management 

public. 

Ipoteza 5. Organizarea si funcționarea federațiilor sportive 

nationale, organisme unice, autonome, de utilitate publică, prin aplicarea 

managementului strategic prin proiecte, determină schimbări majore în 

dezvoltarea ramurii de sport, în conformitate cu politicile publice ale UE, 

cu referire la sporirea numărului de practicanți și de competiții, sporirea 

bazei de selecție pentru viitorii performeri, rolul sportului în societate. 

 

10.3. SCOPUL CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 

Scopul principal al cercetării este determinarea nivelului de 

implementare a proiectelor în sport și evidențierea efectelor induse de 

programele naționale aplicate, în conformitate cu recomandările 

Comisiei Europene și elaborarea metodologiei de transpunere în 

practică a modelului structural de proiectare strategică de către 

federațiile sportive naționale, în vederea asigurării unității de vederi în 



ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea proiectelor strategice de 

dezvoltare instituţională. 

 

10.4. OBIECTIVELE CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 

Obiectivul cercetării propriu-zise este reprezentat de stabilirea 

direcțiilor de acțiune pentru realizarea unui management performant în 

sport, în cadrul unui leadership de înaltăținută, care să contracareze 

provocările și amenințările la care sunt supuse FSN-urile și însumează: 

 aspecte de armonizare a legislaţiei comunitare în domeniu cu 

legislația din România; 

 punerea în acord a statutelor şi regulamentelor FSN cu politicile 

publice ale UE; 

 identificarea rolului pe care îl are FSN în dezvoltarea ramurii de 

sport și va determina nevoile FSN; 

 identifică cerința de piață a sportului și a nevoii de proiecte în sport 

care va conduce la stabilirea obiectivului strategic principal al 

FSN; 

 gradul  şi nivelul de armonizare a organizării și funcționării 

structurilor sportive din România cu reglementările Uniunii 

Europene privind sportul și conformitatea cu  regulamentele 

federaţiilor sportive internaţionale pe ramură de sport; 

 sprijinirea activității federațiilor, ligilor profesioniste, cluburilor 

sportive și asociațiilor sportive școlare fără personalitate juridică, 

prin asigurarea politicii publice de finanțare a programelor și 

proiectelor acestora; 

 stabilirea elementelor structural-constitutive ale proiectelor 

strategice de dezvoltare; 

 identificarea unui set de măsuri și soluții pentru realizarea 

obiectivelor; 

 studierea și analiza literaturii care abordează managementul 

structurilor sportului și legislația care reglementează domeniul; 

 Gradul de implementare a Planului de Acţiune Pierre de Coubertin 

formulat în Cartea Albă privind Sportul. 

 

10.5. SARCINILE CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 

În corelare cu rezultatele cercetării preliminare și premisele 

cercetării propriu-zise, cu scopurile și obiectivele formulate, precizăm ca 

sarcini ale prezentei cercetări următoarele:  

 studierea literaturii care tratează managementul în general, a 



managementului strategic şi a celui participativ, în special.  

 studierea şi analiza critică a literaturii care abordează 

managementul structurilor sportului şi legislaţia care 

reglementează domeniul; 

 studierea documentelor UE, a recomandărilor CE, a programelor și 

dezideratelor impuse prin aderare; 

 evidenţierea particularităţilor organizării sportului din România, pe 

cele două repere structurale: public și privat; 

 prezentarea trăsăturilor structural-funcţionale ale sistemelor 

federaţiilor sportive naţionale, integrate în sistemul naţional de 

educaţie fizică şi sport, ca for unic, de utilitate publică, de drept 

privat; 

 prezentarea problematicii generale şi speciale a leadership-ului 

unei federaţii sportive şi modul în care acesta este perceput şi 

reflectat în opiniile colaboratorilor direcţi şi ai personalului angajat 

al federaţiei; 

 evidențierea elementelor structural-constitutive ale proiectelor 

strategice de dezvoltare instituţională și efectuarea de analize 

referitoare la resursele necesare implementării strategiei, cât și 

identificarea problemelor major deficitare ale sistemului sport, 

implicate în tema programului de cercetare; 

 elaborarea design-ului cercetării propriu-zise; 

 efectuarea unui studiu privind caracterul situaţional al variabilelor 

independente consemnate în ipotezele cercetării, respectiv: analiza 

mediului intern şi mediului extern al federaţiilor sportive naționale. 

Continuarea cercetării bazate pe analizele PEST și SWOT pentru 

evidențierea profundelor transformări petrecute în societatea românească, 

schimbări generate de evenimentele istorice, de criza mondială, de 

provocările permanente ale evoluției cercetării în sport. În corelare cu 

sarcinile cercetării preliminare, sarcinile care decurg din obiectivele 

cercetării propriu-zise enunțate în acest capitol, în opinia noastră, se 

referă la: 

►  selectarea documentelor Uniunii Europene pentru a fi analizate; 

►  selectarea documentelor din România pentru analiză; 

►  studierea metodelor  de cercetare  și tehnicilor de analiză care ar 

putea fi aplicate în cercetarea propriu- zise; 

► constituirea setului de măsuri și prezentarea acestora în scopul 

implementării în sportul românesc, în vederea armonizării cu 

recomandările Uniunii Europene; 

► prezentarea rezultatelor parțiale referitoare la programele incluse în 

managementul strategic prin proiecte în domeniul sportului și 

propuneri de valorificarea acestora;  



► formularea concluziilor, identificarea limitelor și a barierelor în  

realizarea obiectivelor.  

 

 

10.6.  PERIOADA CERCETĂRII – ETAPELE CERCETĂRII 

 

► continuarea studierii lucrărilor de specialitate din domeniul sport, 

modificările și completările acestora; 

► studierea și analizarea legislației europene și a recomandărilor 

referitoare la sport; 

► analiza realității sportului din România; 

► analiza sportului în fața dreptului muncii; 

► evidențierea dimensiunilor principale ale sportului și stabilirea 

impactului posibil, pe diferite paliere ale societății; 

► organizarea și desfășurarea unor activități și evenimente pentru 

transmiterea/colectarea de informații referitoare la sportul în 

Uniunea Europeană și la cel din România. 

 

Pentru a arăta beneficiile folosirii metodelor de management cu 

referire la funcția de planificare, am folosit tabelul Gantt,  pentru a 

redacta etapele cercetării, activitatea și reperul de timp (tabel nr. 14). 

 

  



Tabelul 14. Diagrama Gantt – etapele cercetării 

 

ETAPE 

ACTIVITATI 

DESFASURATE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 I 

Admitere școala 

doctorală                                                                       

Documentarea privind 

fundamentele legislative 

referitoare la sport și 

educație fizică;                                                                       

Documentare privind 

legislația românească 

privind sportul, educația 

fizică;                                                                       

II 

Evidențierea 

recomandărilor;                                                                       

Stabilirea 

corespondențelor cu 

realitatea românească 

prin metodele specifice 

de management;                                                                       

III 

Conceperea planului 

strategic;                                                                       

IV 

Stabilirea măsurilor 

pentru direcțiile de 

acțiune;                                                                       

Determinarea 

dimensiunilor sportului 

(socială, economică, 

organizațională etc);                                                                       

V 

Conceperea programelor 

naționale și de utilitate 

publică;                                                                       

Conceperea 

metodologiilor aferente 

programelor, în vederea 

implementării lor;                                                                       

VI Cercetarea propriu-zisa;                                                                       

VII Concluzii și rapoarte;                                                                       

VIII Redactarea tezei;                                                                       



10.7. METODE DE CERCETARE 

 

Ținând cont de dimensiunea europeană a sportului, astfel cum a fost 

afirmată prin Declarația de la Nisa, prin Cartea Albă privind Sportul, prin 

Tratatul de la Lisabona, precum și prin Planul de acțiune „Pierre de 

Coubertin”, teza de doctorat urmărește dezvoltarea unei noi dimensiuni a 

sportului în România. În cercetarea noastră din partea a III-a  a prezentei teze 

am folosit metodele specifice prezentate în fig. 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67 – Metode de cercetare utilizate în cercetarea propriu-

zisă(sursa:autoare) 

 

Diagrama Paretto 

Metoda grafică de analiză și evaluare care scoate în evidență importanța 

relativă a diferitelor informații și permite aprofundarea semnificației acestor 

informații prin trasarea de diagrame succesive. În cazul nostru am folosit 

metoda pentru analiza fondurilor solicitate și alocate de către administrația 

publică centrală către federațiile sportive naționale în managementul bazat pe 

proiecte „Pierre de Coubertin”.  

METODE DE 

CERCETARE 

DIGRAMA 

PARETO 

SIX SIGMA 

FORUM 

DEZBATERI 

TEMATICE 

TEHNICA 

GRUPULUI 
NOMINAL 

STUDIU 

DOCUMENTAR 

ANCHETA 

ANALIZA 

INDICATORI 

SWOT 

 

PEST 

CHESTIONARE 

STUDIU 

DOCUMENTE UE 

ANALIZA 

FUNCȚIONALĂ RO 



Analiza Paretto pleacă de la ideea că efectele negative, pierderile, nu 

sunt proporționale și uniform distribuite. În general 20% din acțiuni determină 

80% din pierderi, neconformități, 80% din probleme legate de calitate provin 

din numai 20% dintre posibile cauze de accidentări, de exemplu. 

Se aplică în domeniul calității în general, raportat la cost și este o 

reprezentare grafică în care problemele sunt ordonate după importanța lor. 

Am folosit-o la analiza gradului de utilizare a fondurilor alocate desfășurării 

proiectelor federațiilor în vederea realizării Programului Pierre de Coubertin. 

Metoda anchetei pe bază de chestionar este metoda cea mai des 

utilizatã care dominã spaþiul socioumanului deoarece chestionarul este un 

mijloc foarte bun de explicare a comportamentelor umane ºi de identificare a 

factorilor care le determinã. Aceastã anchetã este o anchetã de opinie, 

sociologicã, care foloseºte chestionarul ca instrument de investigare, se pun 

întrebari ºi probleme care determinã diverse rãspunsuri din partea persoanelor 

anchetate. Chestionarul a fost folosit pentru determinarea dimensiunii 

organizaționale a FSN și a politicii de personal din sistemul sport. 

Scopul a fost de a identifica tipul de management care corespunde în 

organizarea structurilor sportive din România și profilul managerului. 

        Cercetarea bibliograficã este metoda de cercetare care constã în 

furnizarea de referințe bibliografice mai complexe , extinse (bibliografii), 

rezultate din consultarea și studierea literaturii de specialitate (cãrți, articole, 

documente electronice, baze de date proprii sau abonate), pe baza temei 

noastre de interes. Am folosit aceastã metodã la identificarea dimensiunii 

sociale a sportului, în comparație cu situația actualã internaționalã. 

       Cercetarea documentarã   realizeazã prin furnizarea referințelor  

bibliografice (bibliografii), rezultate din consultarea literaturii care atestã 

stadiul și tendințele privind domeniul sport: teze de doctorat, rezumate ale 

tezelor de doctorat), brevete de invenții, lucrãri publicate în cadrul 

manifestãrilor științifice (conferințe, congrese, forumuri, simpozioane etc.). 

      Am folosit cercetarea documentarã in realizarea diagnozei sportului în 

general, al FSN în particular. 

       Studiul documentar – Documentele europene și politicile publice au 

fost selectate după cuvintele cheie şi a fost utilizată metoda studiul 

documentelor şi cercetare bibliografică în vederea analizei documentelor 

legislative și recomandărilor Uniunii Europene, Consiliului Europei, Comisiei 

Europene și Parlamentului European și respectiv legislației și actelor 

normative din România, în vederea armonizării acestora. Studiul preliminar 

cu privire la analiza documentelor se continuă și în cercetarea propriu-zis din 

cauza faptului că documentele, directivele UE se modifică periodic în baza 

rapoartelor experților din statele membre care alcăătuiesc grupurile de lucru. 

Am folosit aceasta metodă pentru a realiza tablourile sinoptice cu privire la 

politicile publice europene în analizăă cu cele implementate în România. 



        Metodele de cercetare mai sus enumerate ne-au ajutat la identificarea 

serviciilor publice din domeniul de  activitate sport, sevicii  prin care se 

implementează politicile europene în sport precum și se respectă Planul de 

Guvernare. 

          Metodele de cercetare prin analiza SWOT și analiza PEST au folosit 

la realizarea tabloului sinoptic cu privire la direcțiile de acțiune ale Uniunii 

Europene în Planul de acțiune Pierre de Coubertin al CE și nivelul de 

implementare al acestora în țara noastrã.  

     Analiza prin indicatori, a fost realizatã prin studiul rapoartelor Curții de 

Conturi a României. Indicatorii au fost stabiliți  de cãtre Curte prin Auditul de 

Performanțã și se regãsesc în tabelele sinoptice. 

Sondajul de opinie  folosit la cerectarea cu privire la beneficiile si 

dorința FSN de a continua anual Programul Pierre de Coubertin. Se regasește 

in Raportul final cu privire la proiectele depuse de cãtre FSN in acest 

program, Anexa 5. 

         Toate FSN au comunicat, procent de 100% , cã programul își atinge 

obiectivele formulate de UE cu privire le rolul social al sportului, la sportul la 

nivel începãtori, la integrarea prin sport și cã își doresc continuarea acestui 

program și management pe bazã de proiecte. Pe cale de consecințã își doresc 

ca forma de management cel puțin pe acest segment( copii, juniori mici),  sa 

continue. 

        Diagrama Gannt am folosit-o la realizarea etapizarii cercetãrii.  

        Analiza PEST, a activității federațiilor sportive naționale pe ramură de 

sport din România, a scos în evidență diagnoza federațiilor sportive naționale.  

        Rezultatele statistice cu privire la sporirea numãrului de practicanți, e 

structure sportive,  sunt reprezentate prin diagramele cu bare, altã metodã de 

cercetare folositã n lucrare.  

În fiecare capitol vom reaminti și explica metodele de cercetare 

folosite, atât pe cele cantitative cât și pe cele calitative.  

Vom analiza nivelul de armonizare  și implementare al Programului 

European Pierre de Coubertin, formulat în Cartea Albã privind Sportul, în 

legislația, metodologiile și prioritãțile organismelor din țara noastrã cu 

atribuții în domeniu.  

 

CAPITOLUL 11 

ASPECTE PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ A ORGANIZĂRII 

FEDERAȚIILOR SPORTIVE DIN ROMÂNIA 

 

Pe plan naţional se scoate în evidenţă, se reglementează şi se 

legiferează sportul ca fenomen polivalent şi factor în dezvoltarea 

personalităţii umane şi integrarea socială prin actele normative în vigoare 

(legi, hotărâri de guvern, regulamente de organizare şi funcţionare, ordine de 

ministru), în acord cu convenţiile, declaraţiile, recomandările internaţionale.  



11.1. ROLUL FSN PE RAMURĂ DE SPORT ÎN RAPORT 

CU COMISIA EUROPEANĂ 

 

Problematica amplă definită ca dimensiune organizațională a sportului 

privind organizarea, funcționarea şi conducerea federaţiilor sportive naţionale  

a constituit una din zonele de interes ale documentelor elaborate de Consiliul 

European şi Comisia Europeană:  

 

Recomandări ale CE cu privire la sportul de performanţă 

 Se consideră că legislația în domeniul sport în statele membre conferă 

atribuții structurilor sportive de utilitate publică și interes național, în speță 

FSN-urile, și este o provocare pentru fiecare dintre noi să contribuim la 

crearea unui cadru organizatoric de dezvoltare managerială prin crearea 

cadrului legislativ, economic, a politicilor de resursă umană din sport, fig 68. 

 Fig. 68. Recomandări ale Comisiei Europene cu privire 

la sportul de performanță(sursa: autoare) 

 

11.2 DIAGNOZA ACTIVITĂȚILOR FEDERAȚIILOR SPORTIVE 

NAȚIONALE LA NIVELUL ANULUI 2018 

 

Analiza activității federațiilor sportive naționale pe ramură de sport din 

România a scos în evidență folosirea unor metode de conducere clasice, de 

regulă moștenite sau însușite din „mers”, care nu mai corespund 

dinamismului tumultos ce caracterizează sportul din zilele noastre și cu atât 

mai puțin societății moderne, în plină eră a tehnologiei. 

Analizele SWOT şi PEST și a rapoartelor Curții de Conturi a României 

efectuate în cercetarea preliminară ne arată că în anul 2013 am plecat de la 



situația deloc favorabilă pentru sport în general, pentru performanță în mod 

special:  

 

 

11.3. DINAMICA DEZVOLTĂRII STRUCTURILOR SPORTIVE DIN 

ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA LA UNIUNE 

 

După aderarea la UE se consacră sintagma de structură organizatorică 

unică – studiile arată în teoria mangementului că, în fapt, înseamnă că există 

numai măsuri de organizare, nu este ceva absolut. Munca este în echipă dar 

comanda vine de la un singur om. De asemenea, autorităţile administraţiei 

publice locale pot aloca sume pentru finanţarea infrastructurii şi activităţii 

sportive, corespondent al programului P3 al MTS, tot din bugetul aprobat. 

Situația înființării și afilierii este prezentată în Grafic 2. 

 

 
 

Grafic 2. Dinamica înființării federațiilor sportive  

 

În figurile 69 şi 70 sunt prezentate repartizarea  numerică și procentuală 

a structurilor sportive din România, la nivelul anului 2018. Până în acest 

moment (date din 2017) sunt reorganizate respectiv înfiinţate şi recunoscute 

oficial 77 de federaţii sportive naționale. 
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Fig. 69 – Structuri Sportive România în anul 2018, 

luna octombrie (Sursa: MTS) 

 

 

Fig. 70 – Structuri sportive în România – 2018 (Sursa: MTS) 



11.4  POLITICA DE RESURSĂ UMANĂ ÎN STRUCTURILE 

SPORTIVE ASOCIATIVE ALE SPORTULUI ROMÂNESC 
 

Conducerea unei federații sportive naționale pe ramură de sport 

(leadership-ul) implică stiluri diferite de conducere.  

În acest sens am folosit metoda de cercetare ancheta prin chestionar. 

 Ancheta prin chestionar am folosit-o pentru investigarea resurselor 

umane din cadrul federaţiilor sportive naţionale. Rãspunsurile, care denotã 

comportamentele oamenilor, pot fi influenþate de numeroºi factori, 

personalitatea celui care ancheteazã dar ºi a celui anchetat, tema anchetei, 

mediul în care are loc, timpul de desfãºurare a acesteia, structura 

chestionarului, precum ºi modul lui de aplicare, gradul de încredere al 

intervievatului în bunele intenþii ale anchetatorului. 

 

 

11.5 MĂSURI IMPUSE DE ANALIZĂ 

 

Analiza efectuată prin studierea rapoartelor Curții de Conturi a 

determinat formularea unor măsuri necesare armonizării cu cerințele, 

prevederile Uniunii Europene în ceea ce privește sportul: 

 Fundamentarea necesarului de specialiști din domeniul educației 

la nivel preuniversitar și universitar; 

 Organizarea de competiții de masă la scară națională; 

 Organizarea concursurilor de selecție și revitalizarea competițiilor 

școlare și universitare; 

 Revizuirea sistemului de recompense pentru stimularea 

tehnicienilor şi reintroducererea contractului civil sportiv; 

 Refacerea colaborării între școli, licee, universități și cluburile 

sportive; 

 Creșterea numărului de ore de educației fizică săptămânal; 

 Perfecționarea conținuturilor lecției de educație fizică și al 

activității sportive extracurriculare în colaborare cu UNEFS; 

 Introducerea categoriei de elevi (inapt medical) și a celei cu 

cerințe educaționale speciale; 

 Conștientizarea părinților cu privire la rolul sportului în formarea 

și dezvoltarea copiilor; 

 Implicarea autorităților locale și ai altor factori ai comunității în 

rezolvarea problemelor administrativ-financiare. 

Politica de RU în FSN trebuie schimbată. Austeritatea bugetară, 

dependența de banul public, nu sunt condiții de dezvoltare. Se impune 



introducere în organigrama federațiilor dar și a structurilor sportive de 

drept public și respectiv privat a managerului sportiv. 

 

11.6  PROVOCĂRI STRATEGICE MANAGERIALE, 

METODE MANAGERIALE DE VÂRF 

 

Se pune întrebarea-cheie: Este necesar şi posibil managementul 

sportului în România ? Succesul în management al unei organizaţii, indiferent 

de profilul și activitatea acesteia, deci inclusiv al structurii sportive, de interes 

general sau local, este conturat și susţinut de promovarea managementului 

strategic. 

Structura sportivă este între firmă şi organizaţie. Concepţia actuală 

despre sport trateatează aspectele economice cât şi tehnice care influenţează 

frontierele acesteia, dimensiunile ofertei de produse, gradul de penetrare a 

pieţei, nivelul de KNOW-HAW, competenţe deţinute, necesare sau acumulate 

de-a lungul activităţii. 

 

11.7 APLICABILITATEA METODEI DE MANAGEMENT 

SIX SIGMA 

 

În activitatea FSN, metoda de management prin proiecte, pentru că vom 

aloca un spatiu și atenție sporită acestei metode va face obiectul cercetării 

propriu-zise, ca măsură utilă în măsurarea performanței unui proces realizat 

pe bază de proiecte, în care Sigma este valoarea unei variabile ce arată 

distribuția unei caracteristici de ieșire a unui proces și este o măsură statistică 

a performanței unui proiect. Această metodă specifică managementului prin 

proiecte oferă posibilități de îmbunătățire a standardelor de calitate, reduce 

variația rezultatelor, plecând de la definirea problemei, a frecvenței acesteia, a 

locației apariției problemei și a impactului pe care îl acuză. 

Conceptul de bază SIX Sigma este de măsurare și eliminare sistematică  

a erorilor și constă în cinci etape: definirea, măsurarea, analiza, îmbunătățirea, 

controlul.  

 

 

11.8 PROVOCĂRI MANAGERIALE ÎN SPORT – CODUL ETIC 

 

Cel mai mare capital al unei națiuni, al unei societăți este capitalul 

uman. Politica de resurse umane din domeniul sport reprezintă o preocupare 

de bază, cu referințe clare în documentele europene. Realizarea și 

implementarea codului de conduită de către toate organzațiile și organismele 

sportive pentru participanții la activitatea fizică și sport este de asemenea un 

obiectiv recomandat de UE către statele membre.  

 



CAPITOLUL 12 

POLITICI PUBLICE EUROPENE ÎN DOMENIUL SPORTULUI 

 

GENERALITĂȚI ȘI DEFINȚII 

Politicile publice sunt definite ca „totalitatea activităţilor desfăşurate 

de administraţia publică centrală de specialitate, în scopul soluţionării 

problemelor de politici publice identificate şi pentru asigurarea dezvoltărilor 

necesare într-un anumit domeniu”.  

 

12.1 ANALIZA FUNCȚIONALĂ, IDENTIFICAREA ȘI DEFINIREA 

SERVICIILOR PUBLICE ÎN SPORT 

 

În cercetarea preliminară am analizat documentele şi am identificat 

politicile publice europene în domeniul sportului, care trebuie transpuse în 

politici publice naţionale de către statele membre. Transpunerea în practică se 

realizează prin crearea de servicii publice. 

Principiile urmărite în elaborarea prezentei analize pentru managementul 

strategic în sport prin corelarea politicilor publice din domeniul nostru, 

prezentate în tabelul 18, finanțate la nivel central și local au fost: 

 regularitatea și conformitatea politicii publice ; 

 eficacitatea și eficiența în furnizarea serviciilor publice; 

 definirea politicilor publice pe bază participativă cu respectarea 

principiilor managementului; 

 transparența în luarea deciziilor și finanțare. 

 

Tabelul  18. Analiza funcțională a politicilor și serviciilor publice 

Etapă Obiectiv și aplicare Criterii/Pași 

Analiza 

politicilor 

publice și a 

cadrului de 

legiferare şi 

reglementare 

Obiectiv: 
Determinarea gradului în care 

atribuțiile de elaborare de politici 

și reglementări funcționează 

adecvat (dezvoltarea unei ramuri 

de sport se face prin structura de 

drept privat: FSN). 

Aplicare: 
Se aplică prin analiza normelor 

centrale și reglementări şi decizii 

la nivel local, prin structuri 

sportive de interes general. 

 Analiza clarității și predictibilității 

reglementării; 

 Analiza uniformității aplicării reglemen-

tării (se aplică unitar sau prin excepții?); 

 Analiza fezabilității reglementărilor 

(aplicabilitatea reglementărilor, date fiind 

caracteristicile mediilor de implementare); 

 Analiza modului de evaluare, control,  

monitorizarea performanței, supervizare, 

 Analiza structurii stimulentelor oferite de 

reglementări (existența stimulentelor de 

conformare: sancțiuni/beneficii); 



Analiza 

existenței 

politicilor 

publice în 

raport cu 

FSN-urile 

din România 

Obiectiv: 
Analiza conformitatii politicilor  

publice din România cu cele din 

spațiul UE, furnizate la nivelul 

FSN-urilor,  eșantionat. 

Acţiuni: 

Se aplică la nivelul federațiilor 

sportive naționale pe ramură de 

sport eșantionat. 

 Detalierea proceselor producerii și 

furnizării politicilor publice (furnizare 

directa/Front Office și suport furnizare 

directă/Back Office); 

Realizarea 

raportului 

analizei 

funcționale 

Obiectiv: 
Elaborarea Analizei Funcționale 

realizată în cercetarea preliminară 

și completată în capitolul prevăzut 

Acțiuni: 

 Se aplică având în vedere datele 

din etapele cercetării preliminare 

și studierea literaturii de 

specialitate 

 Evaluarea procesului de realizare și 

furnizare a politicilor publice la nivel 

local și central în România; 

 Formularea de rezultate și valorificarea 

acestora, recomandări de modificare a 

cadrului de reglementare ș.a.m.d 

 Formularea de concluzii, elemente de 

noutate, de structură, proces și rezultat 

pentru îmbunătățirea capacității manage-

riale strategice în sportul românesc. 

 

 

12.2 POLITICA PUBLICĂ DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE 

SPORTIVE MAJORE ÎN ROMÂNIA 
 

 Realizarea și Furnizarea 

Competența de realizare a acestei politici publice revine Federației 

Sportive Naționale pe ramură de sport, prin depunerea candidaturii la forul 

internațional la care este afiliată, candidatura susținută de Guvernul României, 

de regulă prin Scrisoare de garanție. 

Finanțare 

Instituțiile responsabile cu finanțarea acestui serviciu sunt: COSR, 

FSN, MTS, UAT, autoritățile administrației publice locale pentru exploatarea 

bunurilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, fonduri 

private.  

Observații 

 La furnizarea acestor politici există standarde de calitate impuse de 

Federația sportivă internațională pe care România, prin FSN se obligă să le 

respecte.  

 

12.3 POLITICA PUBLICĂ DE PROMOVARE ȘI SUSȚINERE 

A SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ 
 

Cadrul de reglementare 

Organizarea și furnizarea acestui politici este reglementată de actele 

normative care se regăsesc redactate în cercetarea preliminară, având la baza 

Legea 69/2000, cu modificări și completări ulterioare. 



12.4 POLITICA PUBLICĂ PENTRU SUSȚINEREA SPORTULUI 

PENTRU TOȚI, A SPORTULUI PENTRU SĂNĂTATE 

 

Cadrul de reglementare și realizare 

În principal, Federația Română Sportul pentru Toți este desemnată în 

actele normative și recomandările UE să organizeze sportul în dimensiunea 

socială a domeniului. În egală măsura ONG-urile aplică pe proiecte și sunt 

finanțate pe Legea 350 de către UAT-uri. 

Organizarea și furnizarea acestui serviciu este reglementată de actele 

normative mai sus menționate. În conformitate cu articolul 3 al Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000 (cu modificările și completările 

ulterioare), autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de 

învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvernamentale de 

profil au obligația: 

–  „să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure 

condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice 

și sportului în comunitățile locale”;  

–  „să asigure condiții pentru practicarea educației fizice și sportului de 

către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt, în scopul 

dezvoltării personalității lor și integrării în societate, precum și 

mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la 

competiții naționale și internaționale destinate lor”. 

 

12.5  SERVIICILE PUBLICE 

 

Organizarea și furnizarea acestui serviciu reiese din analiza funcţională, 

aşa cum a fost prezentată în cercetarea preliminară şi are următoarea 

jurisprudenţă: 

1. Tratatul de la Lisabona, Cartea Albă a Sportului; 

2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (cu modificările și 

completările ulterioare); 

3. Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local (cu modificările și completările ulterioare); 

4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (cu 

modificările și completările ulterioare). 

 

 

12.6  DEFINIREA ȘI STABILIREA OBIECTIVELOR 

PROIECTULUI ÎN SPORT 

 

Proiectul, în forma și accepțiunea modernă a acestuia, înseamnă 

transformarea unei idei în realizare practică, în baza unui plan de activități 



bazat pe obiective clare. 

Proiectul, în cazul sportului de performanţă şi înaltă performanţă este 

necesitatea firească de a ne pregăti, a participa la competiţiile dintre naţiuni 

pentru supremaţia mondială în acest domeniu, cu roluri multiple în dezvoltarea 

societăţii. 

 Mangementul proiectului în sport 

Previziunea în cadrul unui proiect este factorul de cel mai mare de risc, 

în scopul de a evita evenimente dificile, perturbări și sincope ale proiectului, 

motiv pentru care a apărut ca imperios necesar introducerea noțiunii de  

management de proiect, având ca scop de a duce la bun sfârșit proiectul 

propus și realizarea obiectivelor acestuia. 

Proiectele în sport se aseamănă cu proiectele de cercetare, care au un 

grad ridicat de risc prin natura faptului că se lucrează cu oameni pentru 

oameni, lărgesc orizontul actual de cunoștințe, bugetul este întotdeauna 

corelat cu fondurile disponibile care, de obicei, sunt supuse unei analize 

anuale, tăieri sau creșteri de buget și nu pot fi prognozate.  

Managementul pentru realizarea unui proiect sportiv, management SIX- 

SIGMA, ne obliga la analiza resurselor, cea umană fiind cea care va 

determina în fapt reușita implementării proiectului, bineînțeles în corelație cu 

resursa financiară și cea materială, cu referire directă la patrimoniul structurii 

sportive.  

Obiectivele cercetării propriu-zise în raport cu resursa umană 

evidențiază: 

–  stabilirea direcțiilor de acțiune pentru realizarea unui management 

performant în sport, în cadrul unui leadership de înaltă ținută, care să 

contracareze amenințările, limitările Federațiilor Sportive Naționale pe 

ramura de sport; 

–  aspecte din conducerea FSN; 

–  rolul social pe care îl are FSN în societate; 

–  identifică cerința de piață a sportului și a nevoii de transformare a ideilor, 

care sunt nenumărate, în proiecte fezabile. 

 

12.7 PROGRAMUL EUROPEAN „PIERRE DE COUBERTIN” ȘI 

DIRECȚIILE DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUIA 

ÎN ROMÂNIA – MANAGEMENT STRATEGIC PRIN PROIECTE AL 

POLITICILOR PUBLICE EUROPENE 

 

În sportul românesc am inițiat la nivelul MTS programul „Pierre de 

Coubertin” pentru federațiile sportive naționale, care se realizează prin 

proiecte și necesită un management participativ, strategic, în echipă, din 

dorința de a transpune în practica Planul de Acțiune Pierre de Coubertin 

identificat și formulat în Cartea Albă a Sportului. Aceasta a presupus 

introducerea prin modificare a HG 311/2005, ca activitate a MTS finanţată 



din VP MTS, a unui nou program național care constă în selecția, inițierea, 

pregătirea și organizarea de competiţii pentru copii și juniori mici şi  

persoane cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor 

sportive naţionale. 

 Obiectiv strategic: Desfăşurarea unui management strategic prin 

proiecte al FSN, în conformitate cu necesitățile ramurii de sport, cu linia de 

acțiune a Comisiei Europene. 

 Activități în cadrul programului: acţiuni de selecţie, pregătire şi 

realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor 

cu dizabilităţi, în vederea depistării de talente și formării  de  performeri. 

 Rezultate ale programului: valorificarea aptitudinilor individuale ale 

participanților la proiect, care să asigure formarea de performeri, precum şi 

îmbunătăţirea stării de sănătate publică, integrarea socială, educația prin sport 

prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant. 

 Indicatori ai programului: sporirea numărului de practicanţi, de 

legitimaţi, de competiţii, de structuri sportive în cadrul fiecărei FSN aplicante, 

promovării şi creşterea interesului pe rețelele de socializare. 

 

Aceste deziderate sunt prezentate sintetic și aplicabile în practică, în 

baza schemei prezentate în fig. 78. 

 

 

Fig. 78. Sistem organizat în desfășurarea proiectului Pierre de Coubertin 

 

Organizarea programului a cuprins mai multe sesiuni de finanțare ale 

programului Pierre de Coubertin în baza proiectelor depuse de FSN (fig. 77), 

în baza bugetului prestabilit și aprobat special de Ministerul de Finanțe pentru 

implementarea acestei politici publice.  
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Fig. 79 – Sesiuni finanțare proiecte FSN în programul 

Pierre de Coubertin 

Finanțarea generală a programului a fost în cuantum de 15 milioane de 

lei anual din venituri proprii MTS, din cota parte de 1% din accize pentru 

tutun și alcool. 

Deasemenea, dinamica finanțării în perioada 2013- 2015 a FSN este 

prezentată în fig. 81 ; 82. 

 

Fig. 81 – Dinamica Finanțării FSN 

Eșantionarea finanțărilor pe federații 

Rezultate sesiuni de finanțare  

”Pierre de Coubertin” 

Sesiune aprilie 

Proiecte finanțate 

26 

Suma 

5 400 983 

Sesiune august 

Proiecte finanțate 

21 

Suma  

3 503 328 



 Indicatori realizaţi: Sporirea numărului de practicanți și respectiv 

legitimați 

 În urma analizei efectuate am considerat imperios necesar ca 

obiectivele prioritare, strategice pentru federațiile sportive naționale pe 

ramură de sport să fie sporirea numărului de practicanți și respectiv de 

legitimați, în vederea obținerii de performanțe sportive, în acord cu Legea 

69/2000: „Prin sportul de performanţă se urmăreşte valorificarea aptitudinilor 

individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având 

ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea 

victoriei.”  

 

12.8 PROIECTE STRATEGICE DE PROMOVARE A ROMÂNIEI 

PRIN ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SPORTIVE MAJORE  

 

În cercetarea preliminară am identificat prin metoda studiului 

documentelor raportul MTS – FSN cu privire la organizarea de evenimente 

sportive majore, informații ce fundamentează cercetarea de bază din punct de 

vedere al dimensiunii economice (fig. 84). 

 
Fig. 84 – Dimensiunea economică: standarde și indicatori 

în organizarea de evenimente 

 

Principalul obiectiv este acela de a reprezenta România în competițiile 

sportive internaționale, de a stabili ierarhii cu scopul de a obține medalii, 

recorduri și rezultate notabile pentru țara noastră, de a genera venituri și 

imagine (fig. 85).  



 

Fig. 85 – Impactul economic și performanțial 

al organizării de evenimente 

Impactul economic direct are drept componente următoarele secțiuni 

intersectoriale (fig. 86): 

 

 
Fig. 86 – Impactul economic direct 

 

CAPITOLUL 13 

DIRECȚIILE DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA  

MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN RAPORT CU REALITATEA 

EUROPEANĂ 

 

Este bine știut faptul că astăzi sportul este recunoscut drept un fenomen 

social polivalent. Acest lucru este susținut de studii ştiinţifice, cercetări în 

domenii ca educația, sănătatea, de opinii și publicații apărute în diferite 

domenii de activitate (sociologie, psihologie, filozofie, literatură, sport etc). În 

sensul celor de mai sus considerăm că este oportun să dezvoltăm în principal 

cercetarea noastră în legătură cu dimensiunea socială a sportului,  

dimensiunea economică prin analiza impactului economico-financiar realizat 

după organizarea evenimentelor sportive majore în România, dimensiunea 



organizațională prin redactarea unui model de proiect de reformă 

administrativ- financiară, ca nevoie imperioasă a sistemului sport. 

 

13.1  DIMENSIUNEA SOCIALĂ A SPORTULUI 

 

A. Programe sportive, Incluziunea socială, Resursa umană, Forța de 

muncă 

Evidenţiem potenţialul sportului de a aduce contribuţii semnificative la 

obiectivele generale prin creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii, prin 

acţiuni care promovează incluziunea socială în şi prin sport, educaţie şi 

formare, așa cum sunt acestea specificate anterior, ca parte a studiului 

experților UE. 

 

 

13.2. DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A SPORTULUI 

 

13.2.1 Dezvoltarea conceptului de viaţă activă, sănătate prin sport 

Pentru dezvoltarea proiectului de viață activă, consolidarea percepției 

oamenilor privind contribuția mișcării în general și a sportului la prelungirea 

unei vieți de calitate,  la dimensiunea economică în general, avem în vedere: 

 Aplicarea recomandărilor Comisiei Europene cu privire la organizarea 

formelor de activitate fizică, pentru populația de vârsta a treia.  

 Sport pentru sănătate.  

 Inițiativa propusă se concentrează asupra HEPA, disciplină relativ 

nouă, care cunoaște o dezvoltare științifică rapidă. Programul european 

combină activitatea fizică, strâns legată de sport și exercițiul fizic, pe de o 

parte, sănătatea publică și costurile pentru Casă, pe de altă parte.  

 

13.2.2. Spectacolul sportiv, act de cultură. Impact economic. 

În ceea ce privește impactul economic dat de organizarea de evenimente, 

acesta va fi analizat în capitol separat în cadrul acestei lucrări cu scopul de a 

arăta beneficiile pe care le aduce sportul în plan financiar.  

 

13.3 DIMENSIUNEA ORGANIZAȚIONALĂ A SPORTULUI, 

REFORMA ADMINISTRATIVĂ, DEZVOLTARE 

ȘI IMPACT ECONOMIC 

 

Dimensiunea organizațională, una dintre dimensiunile foarte importante 

ale sportului sprijină funcționarea sistemului și corelarea tuturor activităților 

și acțiunilor. 

 

13.3.1 Reforma în sport 



Reforma în sport reprezintă un pion principal de armonizare a 

legislației României cu recomandările Uniunii Europene, corelată cu reforma 

administrativ-teritorială. Aceasta inițiativă ar aduce beneficii uriașe sportului 

în general, sportului la nivel local în particular, prin finanțarea structurilor 

sportive pe bază de proiecte, în baza legii 350/2005 și cetățenilor acestei țări.  

 

13.4. MĂSURI STRATEGICE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA 

EUROPEANĂ 
 

Armonizarea Uniunii Europene și implementarea în România a 

diferitelor recomandări impune ca necesare măsuri strategice elaborate în 

conformitate cu legislația europeană. 

Avem în vedere misiunea, obiectivele, actele normative, programele 

naționale și de utilitate publică, toate corelate cu dimensiunile sportului, 

prezentate în cercetarea preliminară ca subdomeni: organizațional, social și 

economic, prezentate și în capitolul anterior. 

 

13.4.1 Misiune și obiective pentru atingerea scopurilor 

Măsuri și obiective în vederea atingerii dimensiunii sociale 

recomandate de Comisia Europeană. 

Referitor la rolul social: 

 îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin activități fizice (tabelul 21); 

 lupta împotriva dopajului (tabelul 22); 

 consolidarea activităților de prevenire a rasismului și violenței (tabelul 23); 

 sprijinirea dezvoltării durabile (tabelul 24). 

 

Tabelul 21. Măsuri și obiective în vederea îmbunătățirii stării de sănătate 

a populației prin activități fizice de tip sportiv 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI 

PRIN ACTIVITĂȚI FIZICE DE TIP SPORTIV 

• Testarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor; 

• Identificarea direcțiilor de acțiune  (îmbunătățirea curriculei școlare și a calității orei 

de sport); 

• Testarea bio-motrică a copiilor; 

• Rolul medicinii sportive; 

• Rolul institutelor de cercetare; 

• Rolul profesorului de educație fizică; 

• Accesul în bazele sportive existente; 

• Crearea de noi baze și forme de activitate fizică de tip sportiv; 

• Promovarea cetățeniei active prin sport; 

• Lupta împotriva excesului de greutate, obezitate, boli cronice. 

 

 



Tabelul 22. Măsuri și obiective pentru susținerea luptei împotriva 

dopajului și a substanțelor interzise 

 

LUPTA ÎMPOTRIVA DOPAJULUI 

• Educație pentru sănătate (informare privind efectele dopajului asupra sănătății); 

• Prevenirea dopajului în sport (acțiuni, evenimente și programe pentru promovarea unui 

„sport curat”; 

• Împreună cu ANAD prevenirea consumului și pedepsirea traficului și a utilizării  de 

substanțe dopante; 

• Recuperarea și reintegrarea consumatorilor prin practicarea sportului (proiecte fonduri 

europene). 

• Realizarea de campanii antitutun, antialcool, antidrog, împreună cu organismele cu 

atribuții în acest sens. 

 

 

Tabelul 23. Măsuri și obiective în vederea consolidării activităților 

de prevenire a rasismului și violenței 

 

CONSOLIDAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREVENIRE 

A RASISMULUI ȘI VIOLENȚEI 

• Activarea eficientă a Comisiei Naționale de Acțiune împotriva Violenței; 

• Accesarea de fonduri europene pentru derularea programelor de integrare socială. 

 

Tabelul 24. Măsuri și obiective în vedere sprijinirii dezvoltării durabile 

 

SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE 

• Implementarea prerogativelor stabilite în baza Cărții Albe a Sportului, Tratatul de la 

Lisabona, 2009, în conformitate cu misiunea declarată a Consiliului Europei; 

• Promovarea și susținerea practicării activităților fizice sportive pe toată durata vieții.  

 

 

13.4.2 Acte normative fundamentate și elaborate 

MTS este emitentul actelor normative în sport și răspunde permanent 

de identificarea soluţiilor optime de reformare a sportului românesc, de 

corelare a legislației naționale cu cea europeană, în conformitate cu Declarația 

de la Nisa, Tratatul de la Lisabona, Carta Albă a Sportului precum și de 

implementarea  planul de acțiune „Pierre de Coubertin”, cu scopul de a 

contribui la realizarea aspirațiilor de creștere economică ale țării. Subliniem 

încă odată faptul că sportul reprezintă un vector de imagine pentru țara 

noastră, asigurând promovarea și dezvoltarea imaginii României în afara 

granițelor.  

În acest sens menţionăm următoarele măsuri și acte normative elaborate  

în anul 2013: Modificarea normelor financiare în sport (HG 1447/2007), cu 



referire clară la ciclul olimpic actual 2013-2016 și respectiv ciclul olimpic 

următor 2016-2020 – a fost finalizat şi aprobat prin H.G.888/14.11.2013 

proiectul de modificare a HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă.  

 

13.4.3 Programe naționale de dezvoltare a sportului în România 

În lucrarea de față am analizat programele deja existente în finanțarea 

federațiilor sportive naționale, prezentate anterior în analiza financiară 

elaborată în cercetarea preliminară. 

Vom continua în acest capitol să cercetăm Programele sportive de 

utilitate publică, asa cum sunt stabilite în actele normative care guvernează 

sportul din România, ca fiind parte din organizarea acestui domeniu. 

1. Programul „Pierre de Coubertin”  

2. Programul Pierre de Coubertin pentru persoane cu nevoi speciale  

3. Programul pentru juniori mici  

4. Programul de licențiere a antrenorilor  

5. Programul de excelență  

6. Programul Național „Redescoperă Oina”,  

Datele obținute din studiul documentelor oficiale emise de Comisia 

Europeană, fundamentelor legislative și documentelor structurilor sportive au 

stat la baza elaborării direcțiilor de acțiune în vederea implementării Planului 

strategic național pentru sport. 

 

CAPITOLUL 14 

ANALIZA MANAGEMENTULUI STRATEGIC PRIN 

PROIECTE, METODA SIX-SIGMA 
 

Capitolul abordează aspecte manageriale implementate în domeniul 

sportului din România pe baza recomandărilor Comisiei Europene. Vom 

analiza sistemul managerial din federaţiile sportive naţionale, forurile suverane 

ale sportului românesc, pe ramura de sport, aşa cum menționează CE. 

 

14.1. INIȚIATIVE LEGISLATIVE, PROIECTE 

ȘI ETAPE DE FINANȚARE 
 

14.1.1 Date recoltate de la nivel central 

 Programul Pierre de Coubertin presupune selecția, pregătirea și 

realizarea de competiții pentru copii, juniori mici și persoane cu dizabilități, în 

baza proiectelor depuse de federațiile sportive Naționale și s-a desfășurat din  

martie 2013 până în 2016. 



 În bugetul MTS, începând cu anul 2013, s-a regăsit suma de 15.000.000 

lei pentru finanțare şi s-a păstrat în fiecare an. Chiar dacă nu au fost cheltuiți 

s-au reportat în exercițiul financiar următor. 

 Scopul proiectului: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem 

organizat de selecţie, pregătire şi competiţie a copiilor, juniorilor mici, 

precum şi a persoanelor cu dizabilităţi care să asigure formarea de performeri, 

precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate publică prin crearea unui cadru 

social şi organizatoric favorizant, precum şi integrarea prin sport. 

 Obiectivele programului:  

a. promovarea sportului şi educaţiei fizice drept elemente esenţiale pentru o 

educaţie de calitate, acestea reprezentând toate formele de activităţi fizice 

care, printr-o participare organizată, au drept obiectiv expresia sau 

ameliorarea condiţiei fizice şi psihice; 

b. susţinerea activităţii sportive la nivelul copiilor şi juniorilor mici, precum şi 

a persoanelor cu dizabilităţi; 

c. demararea proceselor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii  pentru 

fiecare ramură de sport a copiilor şi juniorilor mici cu aptitudini 

remarcabile, precum şi pentru persoanele cu dizabilităţi; 

d. utilizarea potenţialului sportiv cu privire la incluziunea socială, integrare şi 

şanse egale; 

e. încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, cu 

scopul de a câştiga încredere, de  a promova un stil de viaţă sănătos şi o 

dezvoltare armonioasă durabilă; 

f. susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de 

gradul de dezvoltare a fiecărei discipline pentru fiecare categorie de 

participanţi. 

g. creşterea  numărului de participanţi în competiţiile oficiale; 

h. realizarea unei baze de selecţie pentru performanţă. 

 

14.1.2. Etapele implementării programului Pierre de Coubertin 

1. ANST a iniţiat în decembrie 2012 completarea şi modificarea HG 

311/2003 în sensul introducerii unui aliniat nou ce permite alocarea de 

fonduri din venituri proprii (taxe şi accize) alocate pentru activităţile de 

selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici 

precum şi ale persoanelor cu dizabilități, pe baza unor proiecte şi programe 

ale federațiilor sportive naționale, cu scopul de a forma performeri.  

2. MTS  a alocat şi repartizat în bugetul de venituri proprii prin direcția 

Strategii și politici UE şi programul Pierre de Coubertin suma de 15.000.000 

lei pentru finanțarea programelor sportive propuse și selectate în 2 sesiuni de 

selecție pentru finanțare. 

3. MTS a elaborat şi a aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului şi 

Sportului nr. 395/25 martie 2013 Ghidul metodologic referitor la regimul 

finanțărilor din fonduri provenite integral din venituri proprii ale MTS, 



alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale 

copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilități, pe baza 

unor proiecte şi programe ale federațiilor sportive naționale, cu scopul de 

forma performeri. (Anexa 4) 

4. MTS, prin Direcţia Strategii şi politici UE, a iniţiat 6 sesiuni de 

finanțare din anul 2013 până în anul 2016 când a fost întrerupt. 

 

 

SESIUNEA APRILIE 2013 

1. Atribuirea contractelor FSN-urilor s-a făcut pe baza selecţiei publice 

de proiecte în sesiunea aprilie 2013. Comisia de evaluare şi selecţie a 

proiectelor sportive a admis la finanţare un număr de 33 proiecte, depuse de 

26 Federații Sportive Naționale, proiecte care au întrunit minim 50 puncte, 

finanţarea aprobată putând fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată.  

3. Comisia a ierarhizat proiectele depuse în funcţie de valoarea, 

importanţa şi reprezentativitatea pentru ramura de sport căreia i se adresează, 

pe baza punctajului acordat (tabelul 28 ; 29): 

 Tabelul 28 – Rezultatele  Etapei  finale a sesiunii de finanţare 

a PROGRAMULUI PIERRE DE COUBERTIN – Aprilie 2013 

 

Nr. 

crt. 

Nr de 

înregis-trare 

Denumire 

federaţie 
Denumire proiect 

Rezultat  

punctaj 

Suma 

solicitată 

Suma 

propusă 

spre 

finanţare 

1 04.10.2749  FR Scrima D’Artagnan – Noua 
generaţie 

86  
104.780 

104.780 

2 04.10.2735 FR Haltere Evanghelie Zappa 85 306.600 306.600 

3 04.10.2751 FR Kaiac 

Canoe 

Să padelăm cu campionii 80  

347.902 

347.902 

4 04.10.2761 F CN 

Paralimpic 

Prin sport vom fi egali 80 

266.904 

261.904 

5 04.10.2746 FR Lupte Hercule din Carpaţi 79 

 350.000 

320.000 

6 04.10.2737 FR Tir 

Sportiv 

Viitorul olimpic de aur 

pentru tirul sportiv 

79  

352.278 

347.278 

7 04.10.2749 FR Scrimă Toţi pentru unu, unu 
pentru toţi 

79 
184.900 

184.900 

8 04.10.2695 FR Baschet Perform baschet – Un pas 

înainte 

77 

222.741 

222.741 

9 04.10.2755 FR Box O mănuşă de ajutor 77  239.232 212.232 

10 04.10.2759 FR Tenis Născuţi pentru tenis 77 206.426 206.426 

11 04.10.2697 FR Canotaj Scoala campionilor clasa 

I-a 

75  

342.380 

300.000 

12 04.10.2753 FR Schi 

Biatlon 

Snow-Sun-Kids 74 

 338.830 

238.630 

13 04.10.2752  FR  Judo Judo la sate u 11-13-15 73  160.250 90.250 

14 04.10.2694 FR Baschet Domnul Goe joaca 
baschet 

70  
127.434 

126.434 

15 04.10.2747 FR 

Gimnastică 

Micul gimnast – Pregătire 

centralizată pentru copii şi 

69  

269.300 

269.300 



juniorii mici 

16 04.10.2741 FR Handbal Program national de 

implementare şi 

dezvoltare al 

minihandbalului 

66  

185.690 

185.690 

17  04.10.2741 FR Handbal Cupa selecţionatelor serie 

juniori II-III 

66  

117.760 

117.760 

18 04.10.2711 FR Volei Kids Voleiball 66  348.370 263.194 

    TOTAL 

PARŢIAL 

1 

4.471.777 

LEI 

4.106.222 

LEI 

       

19 2744/10.04. FR Nataţie Sănătate, sport, 

performanţă 
63 71.135 71.135 

20 04.10.2726 FR Rugby Vino la rugby – Incercare 

transformată 

61 

 
349.600 349.600 

21 04.10.2752 FR Judo Stagiu-pregătire lot 

naţional II u 13 ani 
59 63.000 63.000 

22 04.10.2752  FR Judo Stagiu-pregatire lot 

national III  u 15 ani 

59 

 
63.000 63.000 

23 04.10.2748 FR Dans 

Sportiv 

Dans sportiv pentru o 

dezvoltare armonioasă 

58 

 
235.372 

 

211.372 

       

24 

04.09.2679 FR Sportul pt 

Toţi 

Cupa cartierelor la hanbal 

şi minibaschet 

57 

 
196.152 135.000 

25 04.10.2743 FR Sah Vreau sa devin mare 

maestru 
56 343.000 117.170 

26 04.10.2727 FR Atletism Si eu vreau sa fac atletism 55 284.685 284.685 

  

 

 

 

 

 

 

TOTAL PARTIAL 2 
6.077.721L

EI 

5.400.983 

LEI 

 

 

Tabelul 29. Proiecte nefinanțate în cadrul PROGRAMULUI 

PIERRE DE COUBERTIN- Aprilie 2013 
 

 

27 04.10.2736 FR Tir cu arcul 
Ţinteşte către viitor, 

nimic nu e imposibil 

55 

 
349.810 194.697 

 

28 04.09.2680 
FR Sportul pt. 
Toţi 

Perspective sportive 52 159.729 123.982 
 

29 04.10.2745 FR Bob şi Sanie 
Tineri pentru 

România 

51 

 
350.000 161.875 

 

30 04.10.2720 
FR Arte 

Marţiale 

Copii şi juniorii din 

Ashihara Karate 
51 109.540 90.040 

 

31 .04.2505 
FR Karate 

WKC 

Viaţă sanătoasă – 

Karate sport 

50 

 
90.300 55.300 

 

32 04.10.2757 FR Badminton 
Badmintonul – de la 

joc la performanţă 
50 356.620 66.170 

 

33 04.10.2752 FR Judo 
Stagiu pregătire lot 

naţional  
51 63.000 63.000 

 

   

TOTAL GENERAL 7.556.720 LEI 6.156.047 LEI 

 

 

 



 

SESIUNEA MAI – 2015 ȘI AUGUST - 2015, în urma evaluării comisiei, 

dintr-un fond de 15.000.000 lei a fost alocată suma de 6.240.662 lei către un 

număr de 30 de FSN-uri, pentru 30 de proiecte, iar în urma decontării a  fost 

plătită suma de  5.443.896,35  lei, reprezentând un procent de 36%. din 

fondul programului în valoare de 15.000.000 lei, conform fig. 89:
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Pentru a analiza în cercetarea noastră, dinamica finanţării 

proiectelor depuse şi implementate de FSN în Programul Pierre de 

Coubertin am folosit metoda de cercetare prin Diagrama Pareto, 

Grafic 5.  

 

Grafic 5. Diagrama Pareto, gradul de utilizare a fondurilor alocate 

2015 

 

 
 

 
 

Grafic 10 – Valoarea medie a finanțării în cadrul Programului 

„Pierre de Coubertin”, perioada 2013-2015 



14.1.2 Date recoltate la nivelul structurilor sportive 

Spre exemplificare, sunt prezentate rezultatele a 4 proiecte ale unor 

federații care desfășoară activitate de inters național și utilitate publică, 

fără a considera că acestea sunt reprezentative pentru analiza complexă a 

proiectului.  

1. Federația Română de Baschet a derulat proiectul „Moldova la 

2 pași de coș”, perioada de raportare: 24.08-30.11.2013 și a avut ca scop 

principal promovarea baschetului în regiunea Moldova, în 10 localități 

fără activitate baschetbalistică. 

2. Federația Română de Lupte a implementat proiectul 

„Campionul de mâine”, perioada de raportare: 17.08.2015 – 23.11.2015. 

Obiectivul acestui proiect a fost promovarea luptelor sportive, pe 

întreg teritoriul țării, cât și prezentarea sportului luptelor, în zonele în care 

acesta nu este prezent. 

3. Federaţia Română de Schi Biatlon,  a demarat proiectul SNOW 

SUN SKIds – ediţia a III-a, perioada de raportare 01.07.2015 – 20.11.2015, 

cu etape de selecţie  
4. Federația Română de Tenis 

Proiectul „Descoperă Campionul din Clubul Tău”, perioadă de 

raportare: 08.07 – 30.09.2015 

5. Federația Română de Tenis 

Proiectul „Competiția viitorilor campioni”, perioadă de raportare 

28.09- 01.12.2015. 

 

14.2. ELABORAREA DIAGNOZEI ȘI ANALIZEI SITUAȚIEI 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

 

Subiecții cercetării, FSN-urile pe ramură de sport sunt în 

permanent contact și își doresc realizarea unei rate de progres în sportul 

românesc. 

A fost elaborat Programul Pierre de Coubertin, de selecție, pregătire și 

organizare de competiții pentru copii, juniori mici şi persoane cu nevoi 

speciale, cu subprogramele aferente, în conformitate cu Tratatul de la 

Lisabona. 

În anul 2013 am plecat de la situația deloc favorabilă pentru sport 

în general, pentru performanță în mod special: numărul de practicanți în 

România este aproape necunoscut pe ramură de sport, statistica 

înregistrată în Anuarul Sportului ediția 2013 înregistrează aproximativ 

195.0000 şi respectiv 246.000 de sportivi legitimați în România. 

Repartizarea pe federații sportive Naționale: fotbal 122.990, jocurile 

sportive 50.000. Paradoxal, în disciplinele sportive care au adus medalii 

și faimă olimpică, mondială și europeană: gimnastică, canotaj, box, kaiac-



canoe, scrimă, haltere numărul de legitimați (participanți în competițiile 

sportive naționale) este de 1000.  

Analiza a urmărit: sporirea numărului de acțiuni sportive naționale 

la nivel de copii și juniori, sporirea numărului de practicanți, a numărului 

de structuri sportive și asociații județene pe ramura de sport. 

Metoda de conducere „Six Sigma”, de management pe bază de 

proiecte, este cea care se potriveşte sportului, mă refer aici atât la 

mangementul actului sportiv, al competiţiei cât şi al organizaţiei sportive 

participante la competiţii, plecând de la ideea că fanii, suporterii sunt 

beneficiarii serviciilor şi că Six Sigma utilizează fapte şi analize efective, 

dprâmp bariere, conduce inovaţii. 

Principiile şi metodele Six Sigma adaptate la provocatorul 

leadership sportiv  ne oferă un set robust de bune practice care pot fi 

cheia succesului în secolul 21.  

 

 

CAPITOLUL 15 

REZULTATELE CERCETĂRII, VALORIFICAREA 

REZULTATELOR 

 

15.1 DIRECȚIA – PROGRAME ȘI PROIECTE DESFĂȘURATE 

DE FEDERAȚII 

 

Concluzie: Preocuparea pentru selecție, pentru lărgirea bazei 

piramidei performanței sportive, pentru promovarea ramurii de sport 

trebuie să aparțină FSN și să regăsească în proiectele strategice de 

dezvoltare o cale pentru managementul strategic al domeniului. Cluburile 

sportive afiliate FSN preiau obiectivele strategice și implementează prin 

planul de acțiune aprobat. 

Metoda de cercetare: Analiza SWOT şi PEST, Analiza comparativă, 

studiul documentelor UE, Analiza Funcţională a sistemului sport, tabel 31.  

 

 

Tabelul 31 Concluzii în urma analizei Swot pe direcția programe 

și proiecte desfășurate de federații 
 



Situaţia actuală 

Există programe naţionale. Acestea sunt de 

utilitate publică. 

Finanţarea sportului se face în baza a două 

legi: 69/2000 și 350/2005 

 

Planul Strategic Naţional de Sprijin al Sportului,  

Pierre de Coubertin. 
Întreţinerea, funcţionarea și  dezvoltarea bazei 

sportive. 

Planificarea înaltei performanţe. 

Preocupare pentru Sportul de masă, în special a 
asociațiilor, altele decât cele cu CIS. 

Rezultate strategice 

 Lărgirea bazei de selecţie. 

 Dezvoltarea infrastructurii sportive  
    didactice. 

 Promovarea cetățeniei active. 

 Crearea de modele. 

 Olimpiada Sportului Școlar; 

 Calitătea orei de educaţie fizică şi 

sport. 

 Dublarea numărului orelor sportive. 

 Activităţilor zilnice de mişcare.  

 Rezultate excelente  internaționale. 

 Incluziunea socială. 

1. Provocări. 
Planul Strategic Național de Sprijin al Sportului 

(Pierre de Coubertin) 

 acordarea etichetei europene. 

 Programul de susținere a sportului. 

 Follow-up ştiinţific. 

 Orientare în practicarea sportului. 

 Dezvoltarea educație prin sport. 

 Competiţii sportive Școlare – Gimnaziada. 

 Proiect național în colaborare cu administrația 

publică locală  și federația română de 
specialitate. Exemple: „Tenis- sedentarismul pus 

la zid”. 

 Proiect Național în colaborare cu administrația 

publică locală și federația română de specialitate 

„Sport în Cartier”. 

 Proiect național „Educație prin sport” –  
natație, atletism, jocuri sportive. 

 Proiect național „Să creștem sănătos”. 

 Adaptarea terenurilor de sport pentru 

practicarea sportului de către persoanele cu 

dizabilități. 

 „Schi și Biatlon, o pârtie spre marea 
performanță”. 

Indicatori de progres 

 Stabilirea indicatorilor de creștere. 

 Stabilirea ratei de progres. 

 Sporirea numărului de practicanții. 

 Introducerea competițiilor în Şcoala  
    primară. 

 Dublarea numărului de ore de sport. 

 Sporirea numărului de practicanţi ai  

    activităţilor fizice şcolare. 

 Campanii de conștientizare a 

beneficiilor  
    practicării mișcării. 

 Programul Național „Redescoperă 

Oina”. 

 Înfiintarea Cluburilor Sportive de 

Sănătate ca structuri cu identitate 

sportivă , în conformitate cu direcţia 
strategic europeană „HEPA”. 

 

Responsabilităţi primordiale 

 Ministerul Tineretului și Sportului – Comitetul 

Olimpic si Sportiv Român – Federaţii Sportive 

Naționale. 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice.  

  Ministerul Educaţiei Naționale – Federaţia 

Sportului Școlar şi Universitar. 

 Agenţia Naţională Antidoping (ANAD). 

 Ministerul de Interne. 

 MAN. 

 MAE. 

Iniţiative strategice 

 Realizare piramidei sportive. 

 Cod de bune practici pentru selecții. 

 Stabilirea unui sistem de pregătire la  

    nivelul înaltei performanțe sportive. 

 Realizarea Codului Etic. 

 Realizarea de competiţii școlare. 

 Acordarea de recompense Școlare 

pentru campioni. 

 Susţinerea luptei împotriva dopajului. 

 Schimb de bune practici. 

 Dezvoltarea campanii de informare. 

 Cursuri de formare şi perfecționare. 



15.2 DIRECȚIA - ROLUL SOCIAL AL SPORTULUI 
 

Concluzia: În România nu există programe de integrare socială 

prin sport generate de FSN-uri. Nu avem linii de finanțare pentru 

voluntariatul în sport, deşi este un deziderat major al UE. Tabel 32. 

Nu am accesat fonduri structurale pentru voluntariat, pentru 

integrare socială, pentru reducerea abandonului şcolar prin sport, nu am 

accesat programul european Erasmus+ în acest sens, dar există Legea 

voluntariatului, care respectă cerinţele şi  recomandările UE. 

Metode de cercetare: analiza prin indicatori, analiza SWOT, 

PEST, Analiza funcţională financiară, metoda cercetării statistice, analiza 

de impact, observări statistice, diagnoza.  

 

Tabel 32 Concluzii la analiza Swot pe dimensiunea socială a sportului 

 
Situaţia actuală 

 

 Integrare socială 

 Incluziune socială. 

 Voluntariat. 

 Sport pentru persoane cu nevoi 

speciale. 

Rezultate strategice 

 Coordonare programelor sociale.  

 Stabilirea comunicării instituţionale  

      eficiente. 

 Sporirea coeziunii sociale. 

 Dezvoltarea sentimentului de patriotism  

      național. 

Provocări 

 Sportul pentru sănătate. 

 Implicarea UAT urilor în sport. 

 Integrarea socială a imigranţilor. 

 Integrarea socială a persoanelor cu  

     dizabilităţi. 

 Protecţia minorilor. 

 Creşterea mobilităţii tinerilor. 

 formarea copiilor viitori performeri. 

 Lupta împotriva sedentarismului. 

 Lupta împortiva obezității. 

 Lupta împotriva abandonului școlar. 

Indexul performanţelor de bază 6 

1. Atragerea cetăţenilor către mişcare. 

2. Întărirea devizei: important este să  

     participi. 

3. Sporirea numărului de practicanţi.  

4. Realizarea de programe de recuperare.  

5. Refacere medicală pentru sportivii de înaltă  

    performanţă activi sau retraşi. 

6. Programe de conştientizare a copiilor, 

tinerilor, părinţilor cu privire la importanţa 

activităţilor fizice în menţinerea sănătății şi 

prevenirea bolilor. 

Responsabilităţi primare 

1. Ministerul Tineretului și Sportului.   

2. Ministerul Educaţiei Naționale. 

3. Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei  

     Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

4. Ministerul Sănătăţii. 

5. Casa de Asigurări de Sănătate. 

6. Ministerul Dezvoltării Regionale şi  

     Administraţiei Publice. 

7. Ministerul de Interne. 

 

Iniţiative strategice 

 Crearea contului satelit.  

 Acțiuni pe bază de voluntariat. 

 Ocuparea forţei de muncă. 

 Asigurarea protecţiei sociale a sportivilor. 

 Întrecere, competiţie în gimnaziu şi liceu. 

 Cetăţenia activă pentru „seniori”. 

 Sporirea performanţei umane. 

 Încurajarea  cercetării în domeniu. 

 Transferul de competențe și responsa-

bilități către administrația publică locală 

prin direcțiile județene pentru sport. 



CAPITOLUL 16 

CONCLUZIILE CERCETĂRII 

 

Dorim să specificăm de la bun început că cercetarea științifică din 

lucrarea de față se dorește a fi un element de pionierat în domeniul 

managementului sportiv, referință pentru studiul și aprecierea asupra 

nivelului armonizării și implementării politicilor publice ale Uniunii 

Europene în dimensiunile organizațională, socială și economică a 

sportului din România. 

Metodele de cercetare folosite au fost cantitative (ancheta, 

interviul structurat), metode calitative: observaţia participativă, interviul 

nestructurat sau intensiv, studiul – analiza reţelelor sociale, analiza 

documentelor, actelor normative), metode transversale – analiza 

fenomenelor sau faptelor sociale, la un moment dat (ancheta, sondajul de 

opinie), studiul de caz, metoda statistică, metoda inductivă sau deductivă 

(după interpretarea rezultatelor), analiza bibliografică orientată spre 

rezultate numerice și calitative orientate spre descrierea fenomenelor.  

Formularea concluziilor cercetării realizate are mai multe planuri 

de interpretare: 

  Implementarea proiectelor strategice ale Federațiilor Sportive 

Naționale pe ramură de sport în cadrul Program național „Pierre de 

Coubertin” a avut în vedere sarcinile și obiectivele stabilite la demararea 

cercetării și sunt exponențiale ipotezelor formulate, cu analiza asupra 

managementului strategic. 

  Impactul bugetar creat de organizarea de evenimente sportive 

majore în țara noastră, multitudinea aspectelor manageriale din sportul de 

performanță și dimensiunea economică a sportului. 

  Nivelul de armonizare al legislației și directivelor europene în 

actele normative din țara noastră. 

  Organizarea FSN-urilor, tipuri manageriale, stiluri de conducere, 

adaptări și adoptări ale bunei guvernanțe în sport în conformitate cu 

recomandările Comisiei Europene.  

Concluziile formulate pe raţionamentului analogic nu sunt certe, ci 

doar plauzibile, mulţimea entităţilor comparate, FSN, având aceleaşi 

proprietăţi, este destul Metoda modelizării, prezentarea realităţii într-un 

mod simplificat, prin modele.  

Diagnoza FSN se bazează pe o analiză preliminară, pe baza căreia 

am selectat parametri cheie, am evidențiat conexiunile esenţiale, am 

efectuat cercetarea bibliografică de specialitate.  

Sinteza dezvoltării sportului în România, în confromitate cu UE 

este prezentată  în fig. 91 



 
 

Fig. 91 Dimensiunea sportului și recomandările CE reflectate 

în actualitatea românească (sursa: prelucrările autoarei) 
 

Vom structura concluziile cercetării noastre pe cele trei dimensiuni 

ale sportului, așa cum sunt ele definite în documentele europene, 

recomandări ale Comisiei Europene, ratificări ale Consiliului și 

Parlamentului European, ținând cont de Planul de Acțiune Pierre de 

Coubertin din Cartea Alba a Sportului.  

 

16.1. CONCLUZII REFERITOARE LA DIMESIUNEA SOCIALĂ A 

SPORTULUI 

 

 Concluzie 1: În ceea ce privește protecția socială a sportivilor, a 

programelor de asigurare a indemnizațiilor de efort pentru sportivi și 

colective tehnice, România, prin Guvern – MTS, are o politică 

coerentă privind protecția socială a foștilor sportivi de înaltă  

performanță, Anexa 6. 

 Concluzie 2: Ramurile de sport cu înaltă performanță sportivă nu 

se dezvoltă pe bazele Planului de Acțiune Piere de Coubertin, ele 

funcționează după modelul „incubatoare sportive”, ceea ce presupune 

mari sacrificii pentru resursa umană a sistemului: antrenori, medici, 

sportivi, familiile.  

 Concluzia 3: Între sportivii de performanță, antrenorii acestora, 

colectivele tehnice și federațiile sportive naționale nu există statuat un 

raport de muncă, angajament, pe cale de consecință se ridică întrebarea 

cui și în baza a ce emitem obiective de performanță și cine este 

responsabil pentru neatingerea acestora. Contracte de activitate sportivă 

există între sportiv și club. 

 Concluzie 4: Sportul nu este încadrat corespunzător în COR. Nu 



există grupă de muncă pentru această activitate atât de importantă pentru 

societate. 

 Concluzie 5: Sportul este o alternativă la tentațiile moderne. 

Promovarea sportului în rândul copiilor și tinerilor, prin implementarea 

unui proiect (exemplu: proiectele din Programul Pierre de Coubertin), 

aduc dublu impact: sporirea astfel a numărului de practicanți și baza de 

selecție pentru sportul de înaltă performanță și atragerea către mișcare 

pentru sănătate și educație.  

 Rezultatele statistice după realizarea Programului Pierre de 

Coubertin sunt prezentate în grafic11.  

 
 

Grafic 11. Rezultate statistice – sporirea numărului de practicanți 

  

Cele prezentate mai sus confirmă ipoteza 1,  conform căreia 

armonizarea jurisprudenței europene  cu realitatea  din România, 

implementarea recomandărilor Comisiei Europene va determina 

modificări în sens legislativ-funcțional, administrativ-organizațional, 

economico-financiar și social cu implicații în abordarea managementului 

strategic prin proiecte în domeniul sport;  

 

  



16.2. CONCLUZII CU CARACTER SPECIFIC PERFORMANȚEI 

 

Concluzie: 1. Nivelul de armonizare a directivelor UE în 

România 

Cercetarea noastră în ceea ce privește directiva UE, realizată prin 

metodele de cercetare: observația directă, studiul documentelor, analiza 

financiară, fluxul financiar, ne arată că avem mai multe direcții de acțiune 

implementate: 

A1: Lupta împotriva dopajului, România a îndeplinit toate 

cerințele și motivăm aceasta prin armonizarea legislației și a statutelor 

federațiilor sportive naționale cu cele WADA, după cum urmează. 

         A2: Lupta împotriva violenței, xenofobiei, rasismului, paza și 

siguranța spectatorilor la evenimentele sportive sunt o altă prioritate a 

CE., ratificată prin Convenție și armonizată în țara noastră prin legea 

53/1998. România a implementat și a armonizat legislația în domeniul 

ordinii și siguranței publice la evenimentele sportive. Aprobarea Legii 4 

privind prevenția și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a 

jocurilor sportive și înființarea Comisiei Naționale de Acțiune împotriva 

Violenței în Sport.  

A3: Realizarea codului etic al federaţiilor sportive naţionale care 

să cuprindă celula de bază, familia, în rolul esențial de educație prin sport. 

Managementul strategic trebuie să ţină cont de faptul că resursa 

umană în sport se bazează pe celula de bază a societăţii: familia (copiii, 

părinţii, bunicii). Sprijinul familiei este esențial. 

A4: Sportul față în față cu dreptul muncii. Sistemul sport are 

imperioasă nevoie de modificări ale actelor normative cu incidență în 

realizarea obiectivelor, fapt demonstrat de analiza funcțională, legislativă 

și financiară a sistemului, aflate în prezenta lucrare. Încadrarea în grupa 

de muncă a activității sport un există și este o urgență națională (sportivii 

sunt: ofițeri, profesori, polițiști, economiști sau sportivi, fără egalitate în 

faţa muncii). Se impune introducerea managerului sportiv în COR, statul 

de funcții al structurilor sportive. 

Sportul are nevoie de programe noi, conforme direcțiilor de 

dezvoltare europene, management strategic prin proiecte și obiective. 

Managementul trebuie asigurat de resursa umană licențiată, încadrată în 

codul ocupațiilor din România. 

A5: Elaborarea programelor noi de utilitate publică în baza 

recomandărilor UE și a metodologiilor de finanțare a acestora pentru 

realizarea obiectivelor în baza principiilor de bază: transparență, libera 

exprimare, acces egal în fața banului public, sportul la nivel începători, 

sport pentru educație, sport pentru sănătate. 

        A6: Crearea de locuri de muncă pentru tineri, prin programe de 

antreprenoriat în sport, Ex: antreprenoriat, înființarea de noi structuri 



sportive, cluburi, reconversia sportivilor de înaltă performanță și crearea 

unei dimensiuni economice reale a sportului este o preocupare a 

autorităților din țara noastră. 

 Cele prezentate mai sus confirmă ipoteza 1,  și ipoteza 2.  

 

16.3. CONCLUZIILE CERCETĂRII CU PRIVIRE LA PLANUL 

DE ACȚIUNE PIERRE DE COUBERTIN AL UE 

 

Dimensiunea organizațională a sportului  

 

Concluzia 1: Armonizarea legislației cu privire la dimensiunea 

organizatorică a sportului din România, cu legislația și recomandările UE 

se referă la:  

A1: Recomandarea CE în politica de coeziune cu privire la 

transferul de competențe și responsabilități de la nivel central la nivel 

local, care se transpune în practică prin aplicarea legii descentralizării, 

cu respectarea măsurilor impuse de UE.  

A2: Din punct de vedere al organizării sportului pe plan 

european, UE promovează recunoaşterea autonomiei organizaţiilor 

sportive şi structurilor reprezentative, cu referire la FSN.  

 A3: Problematica amplă privind organizarea şi conducerea 

federaţiilor sportive naţionale a constituit una din zonele de interes ale 

documentelor elaborate de Consiliul European şi Comisia Europeană, dat 

fiind faptul că federaţiile sportive naţionale sunt organismele cheie în 

dezvoltarea ramurilor de sport, cele care elaborează strategia pe ramură 

de sport: 

Concluzie 2. Pentru implementarea politicilor UE au fost 

modificate acte normative și s-au identificat surse de finanțare. 

Dimensinea socială dată de educația prin sport, integrarea sociaă prin 

practicarea sportului în armonizare cu Planul de Acțiune Pierre de 

Coubertin, ar trebui să fie statuată ca formă de interes a organizațiilor din 

domeniu, federațiile sportive naționale. 

Concluzie 3, finală: dimensiune organizațională: Politicile publice 

în sport ale UE se transpun și se impementeazā în statele membre cu  

comepetențele și atribuțiile serviciilor publice, care însumează 

activitățile care se desfășoară în domeniu. Federațiile sportive naționale, 

în calitatea de for unic organizator al ramurii de sport, prin utilitatea 

publică și interesul național conferit de legea sportului, au obligația de a 

transpune în practică recomandările și dezideratele UE prin programe și 

proiecte strategice care vor fi finanțate de stat, în funcție de aria de 

extindere a acestora: națională sau locală. Numai în acest fel sportul va 

avea resursa financiară și materială corespunzătoare domeniului. 

 



Cele prezentate mai sus confirmă ipoteza 1, ipoteza 4 și ipoteza 

5. 

 

16.4  CONCLUZII REFERITOARE LA DIMENSIUNEA 

ECONOMICĂ A SPORTULUI 

 

Dimensiunea economică a sportului este generată de activități care 

aduc impact bugetar pozitiv, contribuie la PIB. La bugetele locale, la 

Casa de Asigurări de Sănătate ș.a.m.d. 

Concluzia 1. Realizarea Programului Pierre de Coubertin de către 

Federațiile Sportive Nationale prin implementarea proiectelor finanțate de 

MTS crește exponențial dimensiunea economică a sportului, pe linia 

socială dar și de sănătate, așa cum de altfel este demonstrat în studiile 

Uniunii.fig 92 

 

 
 

Fig 92. Efecte directe și indirecte divizate egal în social, sănătate 

 

Concluzia 2. Crearea de locuri de muncă, mobilitatea 

sportivilor, finanțarea resurselor (umane, materiale, informaționale). 

Managementul resursei umane se face prin metoda de management în 

baza bugetului alocat.  

Concluzia 3. Impactul economic și beneficiile realizate de FSN-

uri prin organizarea evenimentelor sportive majore în țara noastră este 

relevant. Impactul analitic și cel catalitic relevă faptul că sportul 

generează bani, pentru FSN prin vânzare de bilete, drepturi de tarnsmisie, 

sponsorizări, bartere, promovare, publicitate, crearea de modele. Pentru 

UAT-ul co-organizator, activitatea și impactul intersectorial este uriaș 
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ceea ce încurajează administrația publică locală să înceapă demersurile în 

scopul depunerii candidaturii în acest sens.  

Concluzie 4. Organizarea de evenimente sportive majore cu 

caracter internațional, în managementul strategic al fiecărei federații 

începe să fie regăsit ca obiectiv prioritar pentru că presupune: capital de 

imagine, capital de încredere, de realizare performanță, social prin crearea 

de modele și ocuparea forței de muncă.  

Concluzie 5. Slaba competiție națională și criza economică au dus 

la diminuarea interesului sponsorilor față de fenomenul sportiv. 

Sponsorizarea și promovarea sponsorilor la acțiuni majore internaționale 

este minimă: la jocuri olimpice, campionate mondiale, europene, 

competiții de anvergură nu este permisă promovarea  propriilor parteneri, 

ci pe cei impuși de regulă de forurile internaționale organizatoare. 

Sponsorii sunt atrași de campionate, competiții naționale care se bucură 

de transmisii televizate, își doresc spațiul de reclamă și publicitate care se 

vinde cu secunda, centimetrul. 

Concluzie 6. Dimensiunea economică cu referire la Programul 

HEPA, de îmbunătățire a stării de sănătate prin activitate fizică și 

impactul economic dat de acest program UE, în România încă nu s- a 

realizat și  evident implementat strategia HEPA. Nu avem date statistice. 

În anul 2014  a fost desemnat punct focal al Programului HEPA ca fiind 

MS și strategic MTS. 

Concluzia 7. Dezvoltarea sistemului sportiv și activității sportive 

are caracter intersectorial, aplicarea strategiei manageriale la nivel de 

macrosistem având nevoie de parteneri care să susțină măsurile și 

acțiunile de implementare a acesteia. 

Concluzia 8. România nu a accesat fonduri structurale pentru 

voluntariat, nu am accesat programul european Erasmus+ în acest sens, 

dar există Legea voluntariatului, conform recomandărilor UE. Am accesat 

fonduri pentru Săptămâna europeană prin Federația Română Sportul 

pentru Toti. În ceea ce privește fondurile pentru integrare socială, cu 

referire la miganți, deși a fost înființată FR Cricket în 2013, nu a aplicat 

programe europene. 

Se confirma ipoteza 3.  

 

16.5  CONCLUZIILE CERCETĂRII CU PRIVIRE 

LA MANAGEMENTUL STRATEGIC PRIN PROIECTE 

„SIX-SIGMA” ÎN FSN 

 

Concluzia 1. Cadrul legal și statutar de organizare și funcţionare a 

federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport este favorabil aplicării 

managementului participativ. Cercetarea concepţiilor şi conceptualizării 

managementului pe bază de proiecte, a  liderilor privind această formă de 



management a scos în evidenţă următoarele: autonomia federaţiei, 

necunoaşterea profundă a legislaţiei şi actelor normative specifice. 

Comisia Europeană formulează foarte clar rolul și autonomia federației 

sportive naționale în angrenajul sportului în fiecare țară. 

Concluzia 2. Managementul federaţiei sportive trebuie să fie de tip 

participativ, pentru a asigura motivaţia, a stimula convingerile și a asigura 

convergenţa intereselor şi valorificarea deplină a capacităţilor individuale, 

cu referire la membrii afiliați, în realizarea obiectivelor strategice şi 

activitățile curente ale federaţiei.  

Concluzia 3. Preocupare redusă pentru promovarea 

managementului participativ, a necunoașterii și neîncrederii în Six 

Sigma, management în baza proiectelor, precum şi valorificarea 

resurselor umane angrenate, coroborate cu preocupare și flexibilitate 

reduse în raport cu metodele de management modern. 

Concluzia 4. Evaluarea federaţiilor se realizează pe baza criteriilor 

stabilite la finanțare, obiectivele propuse și realizate, având ca element 

central performanţa sportivă exprimată  în număr de medalii sau puncte. 

Concluzia 5. Raporturile dintre punctele tari şi punctele slabe, 

dintre oportunităţi şi ameninţări au evidenţiat necesitatea şi posibilitatea 

aplicării managementului strategic şi participativ în federații. 

Concluzia 6. Managerii sunt orientaţi și puternic interesați pe 

obiectivele de performanţă exprimate în medalii obţinute la competiţiile 

internaţionale oficiale, celelalte obiective strategice fiind mai puţin sau 

deloc urmărite, în timp ce Comisia Europeană consideră că medaliile sunt 

o  consecință a îndeplinirii celorlalte tipuri de obiective: sociale, de 

integrare, de educație, de formare de viitori performeri, de selecție, 

realizare de competiții ș.a.m.d.  

Concluzia 7. Nimeni nu evaluează managementul FSN, toate 

criteriile MTS de Finanțare al Planului de activitate al FSN se referă la 

medalii. Adunarea Generală a FSN, BF/CD au obligația statutară și legală 

să monitorizeze, evalueze, aprobe, ratifice managementul federației. 

Slabul interes pentru participarea activă la AG conduc către o conducere 

totalitară a forului. 

Concluzia 8. Cu privire la realizarea performanțelor și feed-back, 

acesta este alături de evaluare al societății, al comunității pentru care ne 

desfășurăm activitatea.  

Se confirma ipoteza 1 și ipoteza 5. 

 

16.6 DIMENSIUNEA INFORMAȚIONALĂ A SPORTULUI 

 

Concluzia 1.  NU există o  bază de date statistice concretă cu 

privire la numărul de practicanți, legitimați, finanțări în domeniul sport 

și un flux de avize, acordare licențe pentru parteneri privați, promotori ai 



mișcării sportive, de asociații care au în obiectul de activitate și realizează 

competiții și evenimente sportive. 

Concluzie 2. Cercetarea noastră a constat inexistența unei resurse 

informaționale în sistemul sport din România. 

Deși nu am formultă o ipoteză în acest sens am concluzionat că 

în Romania există 3 dimensiuni, reglabile pe cele 3 resurse: umană, 

materială și financiară. Cercetarea noastră și analizele au fost 

îngreunate de inexistența resursei infomationale. 

 

CONCLUZII GENERALE 

 

CONCLUZIE GENERALĂ 1: În mod eronat se crede că 

succesul federaţiilor sportive naţionale este determinat de finanţare şi 

resursele umane și nicidecum pe realizarea de  programe de dezvoltare de 

amploare, de interes național, de interes local, de cerințele și nevoile 

populației și comunității din care facem parte și tendințele societății 

moderne.  

Se confirmă ipotezele nr. 1 şi 4, inexistența unei competiții 

naționale puternice. 

CONCLUZIE GENERALĂ 2: Managementul strategic stabilește 

principiile directoare organizării și funcționării familiei sportului 

românesc și crează pârghiile necesare pentru progres și adaptare. 

Lucrarea de față identifică principiile generale de management strategic 

despre care afirmăm cu convingere că este  management administrativ, 

management public. Managementul public elaborează principiile 

fundamentale necesare pentru organizarea şi funcţionarea autoritătilor, 

instituţiilor şi serviciilor publice. 

Ipoteza 2. Aplicarea politicilor publice în domeniul sportului, 

utilizând managementul prin proiecte și desfășurarea Planului de Acțiune 

Pierre de Coubertin, conform  documentului Uniunii, Cartea Albă a 

Sportului și a normativelor Comisiei  Europene, determină modificări 

semnificative în sensul dezvoltării sportului de masă ca bază a piramidei 

sportului de performanță, a sportului ca parte a educației și sănătății unei 

națiuni. 

CONCLUZIE GENERALĂ 3: Pentru a avea un management 

strategic performant în federațiile sportive naționale, în structurile 

sportive de interes general, trebuie să creăm în organigrama acestor 

instituții poziția de manager sportiv, licențiat în această știință, denumesc 

aici managementul sportiv (management științific, management public, 

de business). Organizațiile trebuie să își contureze profilul managerului 

sportiv, cu studii de licență în domeniu, cu abilități, cunoaștere și  

personalitate. 



Ipoteza 1. Armonizarea jurisprudenței europene  cu relaitatea  din 

România. Implementarea recomandărilor Comisiei Europene va 

determina modificări în sens legislativ-funcțional, administrativ-

organizațional, economico-financiar și social cu implicații în abordarea 

managementului strategic prin proiecte în domeniul sport;  

 

Remarci Finale 

Considerăm că existenţa la nivelul federaţiilor sportive naţionale a 

programelor de dezvoltare de amploare, focalizate pe obiective clare, 

realizabile, accesibile și controlabile trebuie să devină condiţie de acces la 

sumele acordate acestora din bugetul de stat. 

Organizarea de acțiuni și activități pe ramura de sport pentru a 

îmbunătăți starea de sănătate a populației, cu scopul de a dezvolta 

armonios copiii și viitorul națiunii. 

Crearea de modele din rândul sportivilor de înaltă performanță este 

un obiectiv important al societății noastre.  

 

ELEMENTE DE NOUTATE ȘI LIMITELE CERCETĂRII 

 

Noutatea temei de cercetare se identifică în simplificarea 

managementului strategic în sport prin implementarea proiectelor 

naționale, cu referire la sportul pentru sănătate și educație, precum și 

identificarea aspectelor legislative, economice și sociale care stau la baza 

desfășurării acestora sau a celor de natură să împiedice desfășurarea lor. 

Toate acestea sunt politici publice în sport. 

Serviciile publice din sport sunt aceleași cu programele de utilitate 

publică, fig 93. 

 

 
 

Fig 93 Politici publice ( sursa: autoare)  



CA ELEMENT de noutate aș dori să aduc în fața opiniei sportive 

principiile care stau la baza managementului public din sport: 

 Principiul stabilității: Aplicarea acestui principiu este susținutã de 

elaborarea la nivelul departamentelor de resurse umane, a planului 

de evoluție în carierã pentru salariați. Principiul menționat se 

ghideazã dupã concepția „omul potrivit la locul potrivit”. 

 Principiul ordinii: Acest principiu conferã logica desfãșurãrii 

diferitelor acțiuni și cadrul necesar delimitãrii prioritãților și 

urgențelor. Principiul creeazã o stare de normare acceptatã 

(regulilor) și duce la simplificarea relațiilor interpersonale fãrã a 

bloca inițiativele. 

 Principiul solidaritãții în acțiune: Construirea solidaritãții se 

realizeazã în jurul atingerii obiectivelor generale și specifice, fiind 

determinatã de existența unui climat de muncã deopotrivã exigent 

și afectiv și explicã nevoia de a munci în echipã. În aplicarea 

principiului solidaritãții în acțiune trebuie avutã în vedere 

mobilitatea constituirii grupurilor de muncã, în jurul realizãrii 

obiectivelor prioritare.  

 Principiul raţionalităţii: Justifică reglementarea relaţiilor sociale și 

interesul general, al binelui public prin îmbunătăţirea structurii şi 

activităţii administraţiei. 

 Principiul finalităţii: Exprimă filosofia Executivului statului. Acest 

principiu are ca finalitate reforma administrativ-teritorială și 

financiară. 

 Principiul integrării: Asigură concentrarea acţiunilor tuturor 

cetăţenilor în direcţia dezvoltării durabile armonioase a tuturor 

comunităţilor locale. 

 Principiul respectării separaţiei puterilor: În general, 

managementul public se fundamentează separaţiei puterilor în stat. 

Sistemul de management al federaţiei cuprinde subsistemele: 

organizatoric, informaţional, decizional, metode (tehnici) şi mijloace și 

alte elemente, dar recomandăm introducerea metodei Six -Sigma de 

management, care are ca obiectiv crearea și implementarea proiectelor 

sportive ca prioritate strategică în federațiile sportive naționale. 

Raţionalizarea instruirii în FSN se bazează pe statistici şi calcule, analize 

şi tehnologii, perfecţionare continuă, eficientizarea resurselor, în scopul 

realizării calităţii performanţei sportive şi conduce la flexibilitatea 

organizației, modificări ale strategiei. Creativitatea, inspiraţia, nu 

înlocuiesc gândirea raţională, dar evită şablonizarea. 

Feed-back-ul. Cel mai important aspect al activității sportive este 

feed-backul pe care organizația sportivă îl are de la fani, suporteri, 

telespectatori, pentru care ei își desfășoară activitatatea. Propunem un 

model de măsurare foarte ușor de realizat( tabel exemplificat).  



1. Fondurile structurale ar putea constitui o alternativă la 

finanțarea din bani publici dar accesarea fondurilor nerambursabile este 

slab reprezentată la nivel național, deși reprezintă un subiect de 

actualitate. 

2. Adoptarea jurisprudenței europene în domeniul sportului, prin 

cooperare cu statele membre şi analizarea exemplelor de bune practici în 

domeniu ale acestora cu privire la agenții de jucători, meciuri trucate, 

pariuri sportive, jocuri de noroc. 

Obiectivul lucrării de doctorat, pe care l-aș numi misiune, l-aș 

defini ca fiind: identificarea concepției manageriale de vârf cu privire la 

profilul,  identitatea și direcția majoră în care Federațiile Sportive 

Naționale de pe ramura de sport urmează să evolueze pe termen mediu 

sau lung. Activitățile pe care le vor desfășura, produsele sau serviciile pe 

care intenționează să le realizeze, prin managementul strategic pe baza de 

proiecte, au ca fundament de dezvoltare politicile publice europene în 

sport. 

Cercetarea noastră a identificat resursele umane din cadrul 

federaţiilor naţionale, care sunt grupate în: angajați, aleși, voluntari: 

comisii, colegii, comitete, compartimente, în baza principiului 

corespondenţei, îndeplinind funcţiile strategice ale organizaţiei, ale 

structurii sportive de interes național. Am constat ca liderii FSN, 

președinții, sunt aleși în mod democratic, fără a avea cerințe de încadrare 

în vreun  profil al  președintelui.  

Se impune ca obligatorie existența în structurile federațiilor a unei 

noi funcții, care să poată aborda politicile UE, să armonizeze activitatea, 

planificarea și organizarea ei. Propunem ca în COR sa fie introdusă 

ocupația de manager sportiv, cu corespondent în organigrama 

federațiilor, a cluburilor sportive. 

Managerului sportiv al federației, clubului, trebuie să aibă studii 

de licență în domeniul managementului sportiv, management 

administrativ, public. Pregătire: în domeniul organizării și conducerii, în 

domeniul de activitate al organizației sportive, cu cunoștințe economice, 

juridice, antreprenoriale. 

În ceea ce privește Programul HEPA al UE și implementarea 

acestuia, considerăm ca prioritară introducerea sintagmei „CLUBURILE 

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ”, înființarea și organizarea acestora la 

nivelul UAT-urilor, implementarea în politica publică din România a 

sportului pentru sănătate cu servicii publice pentru cetățeni.  

 

LIMITELE CERCETĂRII 

Limita cercetării este reprezentată de autonomia Federațiilor 

Sportive de Specialitate pe ramuri de sport, în baza căreia acestea au 

propriile stategii, fără obligații de a-şi armoniza statutele şi regulamentele 



în conformitate cu UE, nu sunt obligate să acceseze fonduri din aceste 

proiecte. 

Structurile sportive în general în România sunt finanțate exclusiv 

de către stat, ceea ce contravine recomandărilor Comisiei Europene.  

O altă limită a cercetării, lipsa datelor exacte cu privire la 

implicarea administraţiei publice locale în susţinerea sportului deşi 

recomandările  Comisiei Europene și anume transferul de competențe de 

la autoritățile centrale la cele locale nu s-a pus în practică, ceea ce 

împiedică elaborarea strategiilor locale pentru sportul de masă și leisure 

sport.  

Starea de normalitate din viitor este o incertitudine normală 

formulată de bugetul anual, motiv pentru care strategia organizației e 

bazată pe resursa financiară. Este greu să faci cercetare pe ceva ce nu şti 

dacă are continuitate, dacă este multianuală sau o acţiune trecătoare. 

Limitarea majoră este dată de lipsa unor date statistice cu privire 

la macro-sistem sport, la federaţii şi cluburi, nu există o prognoză a 

elementelor de risc, incertitudine. 

Identificăm prin cercetarea noastră patru surse de discontinuitate: 

tehnologia inovativă; globalizarea, pluralismul cultural și Ştiinţa 

Sportului. 

 

Bariere şi factori limitativi în atingerea scopurilor, proiectelor în 

general 

 În urma analizei managementului prin metoda Six Sigma, am 

identificat următoarele bariere cu referire la implemntarea proiectelor  

FSN-urilor: 

- Raportul dintre administrație și sport; 

- Birocrația administrației publice; 

- Managementul defectuos în administrație; 

- Lipsa resursei umane cu atribuții în federațiile sportive 

naționale; 

- Lipsa egalității de șanse în accesarea banului public de către 

structurile sportive așa cum sunt ele definite în legea sportului; 

- Regiuni tradițional slab dezvoltate, politică irațională de 

dezvoltare a localităților rurale și urbane. 

Se impune crearea de strategii pentru îndepărtarea barierelor și 

îndeplinirea obiectivelor. 

Principalii factori limitativi ai unei participări mai numeroase în 

Programul Pierre de Coubertin, au fost: 

- Activitatea se desfășoară în afara orelor de curs, potențialul de 

utilizare al infrastructurii sportive este limitat; 

- Interesul manifestat de inspectorii de specialitate pentru 

mobilizarea profesorilor și elevilor la eveniment; 



- Fără acordul și participarea părinţilor nu putem vorbi despre 

activitate sportivă a copiilor, juniorilor mici, a persoanelor cu 

dizabilități. 

Aparentele dificultăţi reclamate și incriminate de conducerea 

federaţiilor sportive naționale sunt:  

 micşorarea considerabilă a bazei de masă a sportului de 

performanţă; 

 scăderea motivaţiei pentru practicarea sportului de performanţă 

din motive de perspectivă, cel mai ades invocat fiind motivul financiar; 

 diminuarea sprijinului financiar acordat activităţilor de selecţie, 

pregătire și participare în competiţii la nivelul copiilor şi juniorilor;  

 lipsa unui sistem de formare continuă a specialiştilor asociată 

cu migraţia celor existenţi prin mobilitatea forței de muncă a 

cetățeanului în spațiul UE și un numai. 

 

 

DISEMINAREA CERCETĂRII 

Aspecte ale cercetării au fost prezentate în cadrul următoarelor 

manisfestări:  

1.   “Study on Economic Dimension of Sport” – The International 

Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy 5th 

Edition, Bucharest,  June 10-13, 2015.  

2.   “Economic Dimension by Organizing a Major Sport Event and 

the European Union. Ways to do it” – International Congress of 

Physical Education, Sports and Kinetotherapy 6th Edition, 

Bucharest, June 16-18 2016; 

3.  Social Impact by organizing sports event – International Congress 

of Physical Education, Sports and Kinetotherapy 6th Edition, 

Bucharest, June 16-18 2016; 

4.  Susținerea publică a sportului – Keynote speaker, Conferința 

națională de Educație fizică și sport, Reșita, decembrie 2018. 

Cu 25 de ani în urmă, sintagma management în sport nu era 

folosită, managementul era asimilat cu afacerile și structurile sportive, 

organizații nonprofit, se mândreau că nu sunt comerciale.  

 

Iulius Cezar:  

„Soldatul are dreptul la un comandant competent” 

 

Teza a fost elaborată sub auspiciile UNEFS in cadrul Școlii 

Doctorale pe baza Proiectului de cercetare științifică aprobat de 

Consiliul Școlii Doctorale  
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