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INTRODUCERE 

”Cuvântul sport are o lungă istorie, avându-și originea în cuvântul latin 
deportare, care printre sensurile sale primordiale, însemna a ieși afară pe poartă, 
adică a ieși în afara într-o Europă care, la începutul Evului Mediu, se caracteriza 
prin descentralizarea și integrarea socială instabilă. Foarte încet, sistemul feudal 
dezvolta condițiile structurale care îl vor defini în timp ce vor susține dinamismul 
cu care ar avansa asupra altor civilizații.  Această evoluție va fi cea care a permis 
vestului să obțină hegemonie, să formeze monopoluri, să creeze națiuni, să 
dezvolte știința modernă și să implementeze industrializarea și diversificarea 
sporturilor timp de patru secole.  
 Începând cu anul 2000 a fost pusă în vigoare o lege dedicată domeniului 
sportiv, Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, care a fost modificată  
de mai multe ori. Avem aici modificări care s-au făcut parțial, doar pe anumite 
articole, fiind de mai multe ori amendată.  

Având în vedere evoluția fenomenului sportiv pe plan internațional și intern, 
pentru a fi în deplin acord cu prevederile Cartei Albe privind sportul adoptată și 
asumată de toate statele membre ale U.E. prin Tratatul de la Lisabona, considerăm 
ca o necesitate stringentă modificarea și completarea cadrului legislativ cu noi 
reglementări care să corespundă imperativelor privind organizarea activităților 
din domeniul sportiv. 

Se impune de asemenea, modificarea și completarea cadrului legislativ 
privind activitatea federațiilor sportive, cluburilor, cât și a drepturilor și 
obligațiilor ce revin sportivilor, personalului specializat și tehnic. 

Scopul acestei cercetări din cadrul studiilor de doctorat este de a identifica 
lacunele legislative și a dezvolta un proiect integral, ca o componentă a legislației 
sportive, care implică statul, autoritățile locale, federațiile sportive și sectorul 
privat în jurul unei abordări de dezvoltare durabilă.  

Cu ajutorul acestei cercetări cuprinsă în teză se are în vedere crearea unor 
posibilității reale pentru propunerilor unor amendamente la cadrul legislativ în 
domeniul sportului, care să aducă prospețime și claritate atât pentru sportul 
amator cât și pentru cel profesionist, creând un cadru armonios pentru obținerea 
de performanțe notabile în viitor. 

ACTUALITATEA ȘI ARIA DE INTERES 
În prezent, dezvoltarea sportivă și dezvoltarea cluburilor sportive din 

România este afectată de o serie de impedimente, cum ar fi: 

- scăderea numărului de persoane interesate să practice sportul de masă și sportul 
de înaltă performanță în România;   
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-legislația cu exprimări neclare sau necesitatea unor completări care să fie 
adaptate la nevoile actuale ale sportivilor;  

- diferite lacune în legislația actuală, pe care această lucrare încearcă să le 
identifice 

- lipsa motivării unei cariere pe termen lung, cauzată de o competiție foarte acerbă 
ce poate cauza un stresa foarte mare pe termen lung și de lipsa unor compensații 
stimulente pentru sportivii care ating performanțe mai joase de locurile întâi, doi 
și trei la competițiile și olimpiadele internaționale 

- lipsa finanțării pentru activități sportive. 

  Acest context este și mai important, pe măsură ce criza financiară mondială 
marchează aceste dificultăți cu care se confruntă sportul românesc. Sursele de 
finanțare alocate mișcării sportive din România sunt printre cele mai slabe din 
Europa. 

 

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 
Alegerea temei privind cadrul legal în domeniul sportiv din România este de 

maximă importanță ea fiind demult pe agenda Camerelor Parlamentului, dar din 
nefericire în afară de câteva modificări sau amendamente de mică anvergură, nu 
s-a procedat niciodată la modificarea cadrului legislativ în totalitatea lui, 
modernizându-l, actualizându-l conform noilor tendințe la nivel european și 
mondial, astfel încât să vina în sprijinul celor care practică sportul, motivând tot 
personalul (manageri, tehnicieni sportivi) spre performanță.  

Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului legat de aspectele legale ale 
activităților sportive, de management și de sistemul de finanțare a sportului, am 
hotărât ca prin demararea acestei cercetări să putem evidenția lacunele din acest 
domeniu și să identificăm modalități viabile de îmbunătățire a cadrului legislativ, 
care este de o necesitate iminentă. 

Ținând cont de experiența mea în analiza și verificarea aplicării diferitelor 
reglementări legale, precum și formarea mea profesională (absolvent de drept), 
consider că modificarea și extinderea cadrului de aplicabilitate a normativelor 
legale în domeniul sportiv, în scopul optimizării funcțiilor și atribuțiilor 
autorităților, administrațiilor publice și centrale precum și a sectorului privat 
privind susținerea și dezvoltarea sportului în țara noastră este oportună. 
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PARTEA I 

FUNDAMENTAREA  TEORETICO-ȘTIINȚIFICĂ A TEZEI 

CAPITOLUL 1 

 
1.1 Evoluția istorică a conceptului de competiție sportivă 

Nu se poate porni o cercetare într-un domeniu fără a puncta momentele de 
început și evoluția ulterioară a evenimentelor, în cazul nostru evoluția 
fenomenului sportiv, a competiției sportive, care au determinat dezvoltarea 
ulterioară spre sportul modern așa cum îl cunoaștem astăzi. Unele descoperiri 
arheologice arată că în jurul anului 4000 î.Hr. activitățile sportive erau deja 
practicate în  China. În Egiptul antic, aveau loc concursuri de înot,  pescuit, 
sărituri înalte și lupte libere. În Persia antică, existau deja sporturi cum ar fi artele 
marțiale.  

Competițiile care implică lovirea sau aruncarea unei mingi ca obiect, precum 
și activitățile sportive legate de vânătoare, au fost practicate din cele mai vechi 
timpuri. Există dovezi ale unor sporturi care s-au dezvoltat ca și competiție cu 
mijloace de transport timpuriu, călărie și canotaj precum și activități militare cum 
ar fi tirul cu arcul.1 

 

1.2. Jocurile Olimpice Antice  
Activitățile fizice de tip sportiv au existat de mult timp. Sunt consemnate în 

Grecia Antică mai multe ramuri sportive, cum ar fi atletismul dar și sporturile de 
contact. Totodată, sunt menționate modalitățile de antrenament, precum și 
competițiile în care se pregăteau tineri sportivi. Aceste competiții îi pregăteau pe 
tinerii sportivi și pentru eventualele conflicte armate, pentru că trebuie să 
precizăm faptul că sportivii erau plătiți pentru a-și apăra cetatea în timpul 
războaielor.  

Orașul Olympia avea să devină centrul celor mai importante jocuri sportive 
unde atleții populațiilor dorice și ioniene se puteau întrece. Au mai existat alte 
întreceri sportive cum ar fi Jocurile pythice de la Delphi în anul 582 î.Hr, isthmice 
de la Corint, nemeene din Argolida în anul 573 î.Hr, însă cei mai competitivi erau 
atleții spartani.2 

                                                             
1 Mandell, R. D. (1999). Sport: A cultural history. iUniverse. 
2 Swaddling, J. (1999). The ancient Olympic games. University of Texas Press. 
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Figură 1. Jocuri sportive în antichitate 

 
1.2.1. Descrierea disciplinelor de concurs din cadrul Jocurilor Olimpice 
Antice 

În cadrul Jocurilor Olimpice Antice au existat foarte puține discipline 
sportive. Atleții din acea vreme participau la competiții fără îmbrăcăminte, de aici 
cuvântul  ”gimnaziu” care vine din rădăcina greacă ”gymnos” care înseamnă nud, 
sensul literar al gimnaziului este școala pentru exerciții executate de sportivi 
dezbrăcați.  

 

 
Figură 2. Atletism (alergare) 

Sursa: https://mythologica.ro/ 

  

Atletism (alergare): în Olympia au existat patru tipuri de curse. Cel mai 
vechi eveniment în care alergătorii cu o torță aprinsă au alergat pe o distanță de 
un stadion (192m). Au urmat cursele de doua stadioane (384m) și curse pe 
distanțe mai lungi care au variat între 7 și 24 de stadioane. Nu a existat o cursă de 
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maraton ca la jocurile olimpice moderne. Cu toate acestea,  au avut loc și alte 
probe în care concurenții purtau armuri.  

 

Figură 3. Luptele 

https://mythologica.ro/ 

Luptele: aceste evenimente erau similare sportului modern – cu trei aruncări 
succesive necesare pentru a câștiga un meci. Un luptător trebuia să-și arunce 
adversarul pe teren, să aterizeze pe șold, pe umăr sau pe spate, pentru o punctare 
corectă.  

 
Figură 4. Box 

                                                       Sursa: https://mythologica.ro/ 

https://mythologica.ro/
https://mythologica.ro/
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Box: boxerii luptau până când unul era eliminat s-au recunoștea că a fost 
bătut. Spre deosebire de sportul modern, nu au existat runde și nu exista nici o 
regulă împotriva lovirii unui adversar atunci când el era la pământ.  

 
 

Figură 5. PANKRATION 

Sursa: https://mythologica.ro/ 

Pankration: era o combinație de box și lupte, în acest caz, combatanților le 
erau permise toate tipurile de lovituri.  

 

 
Figură 6. Aruncarea discului 

Sursa: https://mythologica.ro/ 
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Figură 7. Aruncarea suliței 

Sursa: https://mythologica.ro/ 

Pentathlon era o combinație de probe sportive includea cinci discipline 
separate:  aruncarea discului, aruncarea suliței, sărituri, alergare și lupte.  Discul 
era similar cu cel modern iar discurile erau realizate din piatră, fier, bronz sau 
plumb. Aruncarea suliței, a fost similară cu cea din atletismul modern, sulița era 
confecționată din lemn și avea un mâner pentru atașarea degetelor aruncătorului. 
La proba de sărituri, participanții țineau greutăți de plumb sau de piatră (numiți 
halteri) care erau aruncați înapoi în timpul săriturii astfel fiind propulsați înainte 
pentru a mări lungimea saltului.  

 

 
Figură 8. Probe ecvestre 

Sursa: https://mythologica.ro/ 

https://mythologica.ro/
https://mythologica.ro/
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Sport ecvestru:  au existat atât curse de cai cât și probe de echitație. Cursele 
de care, erau organizate pe parcursul a douăsprezece  ture de stadion și includeau 
atât curse de doi cât și de patru cai. La probele de echitație, cursele se desfășurau 
pe parcursul a șase ture de stadion, jocheul stând ridicat în scări.  

 

1.2.2. Jocurile Olimpice moderne 
La primele Jocuri Olimpice din 1896 au fost confirmate nouă probe sportive. 

De atunci programul Jocurilor Olimpice a suferit transformări prin introducerea 
sau eliminarea unor ramuri/probe sportive. Au fost menținute și confirmate doar 
cinci sporturi la fiecare ediție a jocurilor olimpice de vară: atletism, ciclism, 
scrima, gimnastica și înot. 

Sportul este modelat de evoluția societății și reprezintă mișcarea olimpică 
modernă a cărui inițiator a fost francezul Pierre de Coubertin (al doilea președinte 
al Comitetului Internațional Olimpic în perioada 1896-1916 și 1919-1925). 
Faptul că sportul există încă din antichitate este prezentat ca o permanență a 
sportului cu rol determinant în dezvoltarea relațiilor internaționale, implicând 
instituții care organizează spectacolul sportiv, educația sportivă și competiția 
sportivă.  

Odată cu trecerea timpului asistăm la înlocuirea unor sporturi tradiționale 
cu o versiune modernizată. 

1.3. Aspecte generale privind evoluția și conținutul întrecerilor sportive 

 
FIGURĂ 9. ASPECTE ALE SPORTULUI 

Sursa: autor 

În Germania remarcăm contribuția remarcabilă a lui Ludwig Jahn (1778-
1852) care era considerat ”părintele gimnasticii” acesta aducând pregătirea 
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gimnaștilor la un alt nivel, el fiind și creatorul unor noi aparate Reck-bara fixă și 
Barren-paralelele. Tot în Germania creatorul gimnasticii școlare ca disciplină 
Adolf Spiess (1810-1858) a folosit pentru prima data muzica pentru a imprima 
cadența, gimnastul dobândind astfel o mișcare armonioasă. 

Un alt sistem cunoscut este cel al lui Guts-Muths, profesor de gimnastică 
(1759-1839) care a contribuit cu o valoare foarte mare în domeniul pedagogic, 
mai ales  în 1793 prin publicarea cărții Gimnastica pentru tineret. Conform lui 
Guts-Muths, gimnastica presupune un sistem de exerciții ale corpului care au ca 
scop perfecționarea acestuia și gimnastica nu trebuie să tindă la formarea de atleți 
sau gladiatori.3 

În Suedia se înființează în anul 1814 Institutul Central de Gimnastică fondat 
și condus de Per Henric Ling (1776-1839) care a fost unul dintre teoreticienii 
sportului european, aici amintim lucrarea sa ”Fundamentele generale ale 
gimnasticii”. Începând cu mijlocul secolului XIX au luat amploare planuri de 
incluziune a sportului în școli. Sporturile  de masă practicate în afara cadrului 
școlar  sau prin alte forme de organizare a devenit o materie și a accelerat 
dezvoltarea sportului prin înființarea de școli cu caracter sportiv.  

În Anglia, Thomas Arnold (1789-1842) a dezvoltat prin sistemul său spiritul 
de solidaritate, de echipă, de disciplină și respect, termenul de fair-play fiind o 
contopire a elementelor spiritului sportiv în competițiile sportive.  La sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul secolului XX asistăm la înființarea federațiilor 
internaționale sportive, ca de exemplu Federația Internațională de Gimnastică în 
1881 sau Federația Internațională de Fotbal în 1904.  

Dezvoltarea mișcării sportive pe plan internațional se materializează prin 
producerea unor evenimente sportive de mare amploare cum ar fi campionatele 
europene și mondiale, jocurile olimpice și alte diverse competiții  cum ar fi turnee 
de tenis și tururi cicliste. 

1.3.1. Influența factorilor de control  
De la începuturile activităților sportive consemnate, asistăm la ingerințele 

conducătorilor, a liderilor care au afectat prin intervenția lor competiția sportivă. 
Așa cum am prezentat mai înainte împăratul Teodosie a sistat Jocurile Olimpice. 
Tot în vremea olimpismului antic organizatorii jocurilor foloseau metode 
discriminatorii privind sportivii, ne referim în acest caz la interzicerea participării 
bărbaților care nu erau oameni liberi sau care nu vorbeau limba greacă, aici facem 
referire la bărbați pentru că o altă formă de discriminare constă în interzicerea 
participării femeilor. 

 

                                                             
3 Guts Muths, J. C. F. (1800). Gymnastics for youth. Translated by CG Salzman. London: J. Johnson. 
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1.3.2. Factori politici și economici 
Cele două conflagrații mondiale au condus la încetinirea înregistrării 

performanțelor sportivilor, Europa fiind regiunea cu cea mai dezvoltată cultură 
sportivă, cu cele mai multe tradiții și nu în cele din urmă cu cea mai bună 
organizare în acest domeniu. După cele două războaie mondiale și mai ales după 
cel de-al II-lea,  Europa a trebuit să se reconstruiască teritorial și economic. Acest  
fapt a determinat ca  polul performanțelor sportive să se mute în America, anii de 
vârf fiind anii 1970. 4 

 

1.3.3. Capacitatea de performanță 
 

 
FIGURĂ 10. CAPACITATEA DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ 

Sursa: autor 

1.3.4  Factori de performanță 
Performanța este considerată o acțiune motorie care exprimă posibilitățile 

fizice și mentale ale unui subiect. Se poate vorbi de performanță, indiferent de 

                                                             
4 Loy Jr, J. W., Kenyon, G. S., & McPherson, B. D. (1981). Sport, culture and society: a reader on the sociology of 
sport (No. Ed. 2). 
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nivelul de realizare, de îndată ce acțiunea optimizează relația dintre capacitățile 
fizice și motrice ale unei persoane și sarcina sportivă care trebuie îndeplinită. 

Performanța are la bază patru elemente importante: sportivul,  antrenorul, 
antrenamentul , mediul și managementul. 

1) Sportivul este posesorul unor calități fizice și motrice superioare, a 
unor abilități tehnico-tactice și socio-psihologice. 

2) Antrenorul are un rol cardinal în antrenarea sportivului și pregătirea 
sportivului. 

3) Antrenamentul: Contextul de organizare și desfășurare a procesului 
de pregătire este un cadru singular, permanent și se află în continuă 
schimbare fiind   tradus în acțiunile dintre mediul înconjurător și acțiunea 
de formare, fiind o noțiune a momentului. 

4)  Mediul (ambianța) este un conglomerat de contexte sportive, sociale, 
profesionale, stări, procese, activități care cuprind activitățile de 
antrenament și participare la competiții în general și viața atleților în 
particular. Factorii de mediu sunt exprimați prin condițiile de moment 
care influențează capacitățile tehnico-tactice ale sportivului și a 
antrenorului. În acest context este inclus si managementul. 

5) Managementul reprezintă modalitatea de organizare  și reglementare a 
tuturor componentelor performanței sportive, care pune într-o relație 
privilegiată antrenorul sau managerul cu sportivul, echipa și clubul.  
 

În ceea ce privește mediul, considerăm că în componența lui intră diferiți 
factori care, fiecare  în parte au rol important la obținerea unui rezultat sportiv 
separat, dar și în corelație cu ceilalți. 
 

Clasificare: 

• Material, care se referă la infrastructură, sala, teren …. 
• Fizici, influența condițiilor climaterice, altitudine… 
• Sportiv, aici amintim metodologia de formare a performerilor pentru 

competiții … 
• Psihosociologic, cum ar fi atmosfera în grup, climatul în cadrul 

clubului. 
 
Figura 11 prezintă opinia noastră privind mediul, formată pe baza literaturii de 
specialitate. 
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FIGURĂ 11. MEDIUL- FACTOR AL PERFORMANȚEI 

Sursa: autor 

 
1.4. Sportul ca activitate social-economică 

Sportul a devenit un fenomen social major și constatăm ca sportul este astăzi 
o componenta existențială a vieții sociale și culturale În România și în lume, 
observând locul pe care acesta îl ocupa în toate mijloacele de informare în masa 
și în viața de zi cu zi. 

 

CAPITOLUL 2 

FUNDAMENTE LEGISLATIVE ȘI POLITICI EUROPENE ÎN 

DOMENIUL SPORTULUI 

Sportul de performanță constituie un subsistem esențial pentru dezvoltarea 
sistemului național de educație fizică și sport, fiind peste tot în lume, vârful unui 
sistem piramidal în care copiii și juniorii constituie baza 

În continuare vom prezenta sistemul European de legiferare în domeniul 
sportiv, care este parte integrantă al acestei cercetări având în vedere unul din 
obiectivele principale ale cercetării și anume armonizarea legislației  din țara 
noastră la principalele obiective trasate de Uniunea Europeană în domeniul 
sportiv. 
 

2.1 Fundamente ale legislației sportive – Repere legislative europene 
Pentru o perioadă lungă de timp, de la crearea până la intrarea în vigoare a 

Directivei Tratatul de la Lisabona din decembrie 2009, UE nu a avut o politică 
sportivă, și nici o competență în acest domeniu. Cu toate acestea, multe alte 
domenii de expertiză au avut consecințe directe asupra sportului, în special asupra 
sportului mai precis dezvoltarea economică a sportului. Având în vedere lipsa 
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unui temei juridic suficient, abordarea europeană a sportului a fost armonizată 
treptat cu jurisprudența Curții Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).  

În realizarea fundamentării teoretice a tezei, ne vom referi la cazuri 
cunoscute - Walrave (1974), Dona (1976), Bosman (1995), Deliège (2000) și 
Lehtonen (2000)- care constituie în opinia noastră puncte de plecare în 
schimbarea abordării UE privind sportul. CJUE a stabilit în mod expres că sportul 
trebuie să fie supus UE ca activitate economică. 

 

2.1.1. Jurisprudența Uniunii Europene 
Emergența unor politici ale sportului corodante de Uniunea Europeană are 

rădăcinile în legile apărute în urma cazului Bosman, în timpul dezbaterilor 
politice cu privire la viitoarele intervenții legislative ale Uniunii Europene în 
sport. 

Conceptul de lege a  sportului nu este universal acceptat. Grayson susține 
că nu există niciun subiect care, din punct de vedere jurisprudențial, poate fi numit 
lege a sportului. Ca titlu sau descriere scurtă, nu are fundament juridic; pentru 
drept comun și echitate nu se creează niciun concept de lege referitor exclusiv la 
sport. Fiecare domeniu de drept aplicabil sportului nu diferă de modul în care se 
găsește în orice altă categorie socială sau jurisprudențială. 5(Grayson 1994: xxxvii 
in Beloff et al, 2012) 

Nașterea legislației UE în materie de sport este esențială pentru viabilitatea 
unei politici sportive a UE care nu este înrădăcinată legal de tratat. Legea 
sportului UE permite interesului reglementar al UE pentru sport să coexiste cu 
celelalte obiective politice ale sportului. 

 Legislația și politica UE este promovată în continuare de arena în care se 
desfășoară dezbaterea despre sport în UE. În UE a apărut un subsistem de politică 
sportivă format din coaliții de actori care încearcă să orienteze politica sportivă 
într-o direcție în concordanță cu sistemul lor de credințe.  

 

1974: Cazul WALRAVE și KOCH 

 Hotărârea în cazul Walrave și Koch afirmă că dreptul european se aplică 
numai "activităților economice" în sensul general al articolului 2 din tratat.  În 
Hotărârea Walrave, Curtea a constatat că legislația UE nu se aplica regulilor care 
reglementează compunerea echipelor sportive naționale și nu a fost de 
competența CJUE să aprecieze dacă aceste norme sunt sau nu disproporționate.  
Acest fapt a însemnat că autoritățile de reglementare în domeniul sportului ar 

                                                             
5 Beloff, M., Kerr, T., Demetriou, M., & Beloff, R. (2012). Sports law. Bloomsbury Publishing. p.8. 
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putea continua să se reglementeze într-un mod care s-ar fi simțit cel mai bine fără 
respectarea anumitor reguli de UE. 

 
 
1995: Cazul BOSMAN 

Una dintre primele provocări ale guvernării Walrave și Koch a fost 
reprezentată de fotbalistul belgian Jean-Marc Bosman.  Bosman a fost mijlocaș 
care s-a alăturat Standard Liege în 1983. Avocații lui Bosman, printre care Jean-
Louis Dupont, au dat în judecată clubul, FIFA și UEFA pentru restrângerea 
comerțului, iar în decembrie 1995 instanța UE a declarat că jucătorii în afara 
contractului pot trece la transferuri libere și au interzis limitele numărului de 
jucători străini din UE din dreptul comerțului.  

Acest caz a determinat ceea ce în sistemul actual se numește transferul 
liber, mai exact faptul că un sportiv poate să se transfere de la clubul din care face 
parte la altul, la sfârșitul contractului, fără a plăti o taxă pentru acest lucru. 
Această regulă a fost introdusă în 1995 după consolidarea a trei cazuri juridice 
diferite, toate implicându-l pe mijlocașul belgian Jean Marc Bosman. Înainte de 
introducerea hotărârii, cluburile nu erau obligate să permită jucătorilor 
transferurile la sfârșitul contractului fără a plăti o taxă. 

 Hotărârea judecătorească din cazul Bosman a stabilit noi norme privind 
condițiile de transfer al jucătorilor profesioniști , cetățeni ai UE încă sub contract 
în cadrul competițiilor între cluburile naționale profesionale și interzice 
discriminarea pe motive de naționalitate. 

 

2000: Cazul DELIGE 

Cazul Delige se referă la  o judoka din Belgia care a susținut faptul că  
refuzul autorității judo din Belgia de a-i permite să participe la Jocurile Olimpice 
din 1992 organizate la Barcelona și Jocurile din 1996 desfășurate la Atlanta i-au 
adus nenumărate prejudicii care i-au afectat în mod ireversibil cariera. Pentru a 
participa la aceste evenimente, potențialii sportivi aveau nevoie de autorizație de 
la federația națională relevantă.   

Cazul a fost trimis la Curtea Europeană de Justiție de către Tribunalul de 
Premiă de Namur, prin următoarea întrebare: “Dacă este sau nu contrară 
Tratatului de la Roma, în special articolelor 49, 81 și 82 din tratat, solicitarea 
sportivilor profesioniști sau semi-profesioniști sau a persoanelor care aspiră la 
o activitate profesională sau semi-profesională pentru a fi autorizate de federația 
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lor cu scopul de a putea concura într-o competiție internațională care nu implică 
echipe naționale care concurează una cu cealaltă.”6 

CJUE conferă întreaga responsabilitate federațiilor în selecția sportivilor 
care participă la evenimente sportive, deoarece această limitare este inerentă în 
organizarea sportului. Spunând că regulile de selecție pentru turneele 
internaționale nu sunt contrare regulilor din Uniunea Europeană, această hotărâre 
confirmă natura specifică a sportivilor și întărește autonomia sportului în ce 
privește regulamentele interne. 

 

2006: Cazul MECA-MEDINA 

În mai 2001, Medina și Majcen au depus o plângere la Direcția Generală 
pentru Concurență a Comisiei Europene, punând în discuție compatibilitatea 
normelor antidoping ale Comitetului Olimpic Internațional (COI) cu normele UE 
privind concurența și libera circulație. 

Potrivit CJUE, restricțiile impuse de dispozițiile antidoping nu se încadrează 
numai în normele UE privind concurența. De asemenea, CJUE afirmă că o astfel 
de legislație ar putea fi exagerată, atât în ceea ce privește nivelurile maxime 
definite cu privire la ceea ce trebuie considerat dopaj, cât și în ceea ce privește 
severitatea sancțiunilor. 

Cu toate acestea, CJUE nu consideră că cazul actual al înotătorilor 
profesioniști constituie o conduită anticoncurențială și, prin urmare, respinge 
recursul pentru ca decizia Comisiei să fie declarată nulă. Cu alte cuvinte, 
prevederile anti-doping ale COI sunt compatibile cu legislația UE. 

 

2010: Cazul OLYMPIC LYONNAIS / BERNARD și NEWCASTLE UFC 

În această hotărâre, CJUE abordează majoritatea elementelor prezente și în 
cazul Bosman. Regulile în care este un jucător forțat să semneze primul său 
contract profesional cu clubul care l-a format, este o restricție asupra principiului 
liberei circulații de muncitori.7  

Cu toate acestea, cluburile de fotbal pot revendica compensații financiare 
pentru instruirea tinerilor lor jucători dacă doresc să semneze primul contract 
profesionist într-un alt club. Această indemnizație compensatorie ar trebui să se 
bazeze pe o serie de criterii, inclusiv costurile suportate de formarea cluburilor 

                                                             
6 Pijetlovic, K. (2015). EU sports law and breakaway leagues in football. Asser Press. 
7 Késenne, S. (2011). Youth development and training after the Bosman verdict (1995) and the Bernard case 
(2010) of the European court of justice. European Sport Management Quarterly, 11(5), 547-553. 
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pentru viitorii profesioniști precum și cei care nu vor evolua niciodată ca jucători 
profesioniști.8 

 
2.1.2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)   

Articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)  
reprezintă o versiune ulterioară a modificării Tratatului de instruire a Comunității 
Europene prin Tratatul de la Lisabona. Aceasta oferă Uniunii Europene 
competențe în ceea ce privește sportul. Aceste competențe sunt bineînțeles urmate 
și de noi responsabilități. Uniunea Europeană este responsabilă de acțiunile sale 
în ceea ce privește dezvoltarea sportului la nivel European.9  

Analiza critică: 

Articolul 165 cere Uniunii Europene să asigure "Suport, coordonare și 
completare" statelor membre, prin recunoașterea rolului sportului, promovarea 
acestuia la nivel european și crearea unui nou cadru politic. Din punct de vedere 
instituțional, statuează crearea unui Consiliu de Miniștri al Sportului și asigură 
cooperarea între statele membre. Abordarea din punct de vedere 
economic/financiar se limitează la crearea unei baze de date pentru un program 
care să includă finanțarea sportului și a integrarea sportului în altul politici și 
programelor UE. 

În conformitate cu principiul subsidiarității, responsabilitatea sectorului 
sportiv este încredințată în principal către statele membre. Articolul 165 
autorizează și invită Uniunea Europeană să utilizeze următoarele instrumente: 

• Recomandări 
• Măsuri de stimulare (de exemplu, programe de finanțare) 

Aceste măsuri nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele 
membre: 

• Să armonizeze dispozițiile legislative și reglementările naționale; 
• Să stabilească unor regulamente sau linii directoare; 

 

2.1.3. Impactul și coroborarea cu alte politici ale UE 
În domeniul legislativ, competențele Uniunii Europene sunt adesea mai 

mari decât cele ale statelor membre. Sportul nu scapă de el când intră în sfera 
economică. 

Dispozițiile referitoare la piața internă și politica în domeniul concurenței 
ar trebui să fie luate în considerare în următoarele domenii: 

                                                             
8 Beloff, M., Kerr, T., Demetriou, M., & Beloff, R. (2012). Sports law. Bloomsbury Publishing. 
9 Priollaud, F. X., & Siritzky, D. (Eds.). (2008). Le Traité de Lisbonne: commentaire, article par article, des 
nouveaux traités européens (TUE-TFUE). La documentation française. 
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• libera circulație a sportivilor (reguli de transfer, principii de nediscriminare 
pe motive de naționalitate, jucători instruiți pe plan local) 

• drepturi de proprietate (privind evenimente sportive, intelectuale, 
gestionarea centralizată a drepturilor mass-media, combaterea 
contrafacerii și protecția mărcilor, etc.) 

• pariuri  (pariuri sportive, fizice și online) 

• finanțarea publică a sportului. 

 

2.1.4. Conceptul specificității sportului 
Articolul 165 din TFUE încurajează instituțiile europene să țină seama de 

"particularitățile sportului". Această noțiune este susținută de ani de zile, în 
speranța că acest concept care a apărut la sfârșitul anilor 1990, după jurisprudență 
Bosman, primește o adevărată recunoaștere juridică. 

Pentru legislația UE, specificitatea sportului este recunoașterea acestui 
sector și poate continua să aplice normele recunoscute ca fiind restrictive. 
Aceleași reguli, aplicate în sectoarele economice tradiționale, ar fi imediat 
respinse. În principiu, legislația UE se aplică sportului numai în ceea ce privește 
latura economică.  

 

2.1.5 Autonomia în sport 
Autonomia organizațiilor sportive este o componentă esențială a 

specificității sportului. "Autonomia" provine din greacă "Autos" (auto) și 
"Nomos" (dreapta), și se referă la abilitatea de a defini normele juridice într-o 
entitate autonomă, independentă. 

Autonomia în sport se bazează pe următoarele reguli și principii în domeniul 
sportului  statuate de Recomandarea Consiliului  Europei din 2 februarie 
2012: 
• Să se stabilească, să modifice și să interpreteze liber "regulile jocului ", fără 

a fi motivate politic sau de dezvoltarea economică; 
• Alegerea democratică a liderilor lor, fără intervenția statelor sau a terților; 
• Să se aloce fonduri adecvate din surse publice sau private altele fără 

obligații; 
• Cu aceste fonduri să se realizeze obiective și activități selectate fără 

constrângeri externe; 
• Să existe o cooperare între autoritățile publice pentru a le clarifica 

interpretarea cadrului legislativ aplicabil pentru a preveni incertitudinea 
juridică și a contribui la procesul de elaborare regulile de sport, cum ar fi 
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regulile concurenței. Structurile de guvernare ale sportului nu trebuie să 
difere foarte mult între țările din Europa. 

Cu toate acestea, autonomia sportul rămâne unul dintre principiile 
esențiale ale modelului sportiv european. Această autonomie este un 
element esențial al piramidă și trebuie luată în considerare la nivel global. 
Deciziile europene pot avea un impact care să meargă mai departe 
frontierele statelor membre ale Uniunii Europene. 

 

2.1.6. Evoluții recente la nivel european 
În Cartea albă privind sportul și comunicarea din 2007 privind dimensiunea 

europeană a sportului în 2011, Comisia recunoaște autonomia organizațiilor 
sportive și reprezentative ca principiu fundamental al organizării sportului. 
Deoarece acest principiu este doar parțial în aceste două documente amintite,  
rămâne de văzut cum se va interpreta referirea la autonomie. 

Grupul are în componență experți specializați care sunt desemnați de 
statele membre și de organizațiile sportive cum ar fi CIO, COE, FIFA, UEFA, 
etc. Consiliul a adoptat rezoluția privind Planul de lucru al Uniunii Europene 
pentru sport (2017-2020).  

Se pune accent pe dezvoltarea unei platforme pentru incluziunea socială 
și, ca urmare, au discutat modalitățile de a dezvolta o politică în combaterea 
corupției, pe protejarea minorilor, pe crearea de legături între sport și piața unică 
digitală, inclusiv în ceea ce privește drepturile de difuzare, precum și pe 
educație în cadrul sportului și prin sport, pe rolul antrenorilor și pe diplomația 
sportivă.  
 

 

CAPITOLUL 3 

3. INSTITUȚII ȘI STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL 

SPORTIV DIN COMPONENȚA UE 

 

3.1. Generalități 
Cunoașterea instituțiilor europene care au atribuții în domeniul sportiv, ce 

structuri atribuții au și ce rol joacă ele, este total justificată atunci când ne 
propunem armonizarea cadrului legislativ din țara noastră cu prevederile legale 
Europene și pe plan mondial. 

Cele două articole care definesc clar competențele atribuite Uniunii 
Europene se regăsesc în Tratatul de la Lisabona și în Tratatul privind funcționarea 
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Uniunii Europene, respectiv articolul numărul șase și articolul numărul o sută 
șaizeci și cinci.   

UE dispune, astfel, de un temei juridic pentru a sprijini sectorul sporturilor 
din punct de vedere structural, în cadrul programului Erasmus + și pentru a se 
exprima cu o singură voce în forurile internaționale și în țările care nu aparțin UE. 
Miniștrii sportului din UE se întrunesc, de asemenea, în cadrul reuniunilor 
Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport10 

 

 
FIGURĂ 12. INSTITUȚII ȘI STRUCTURI 

Sursa: autor 

 

                                                             
10 Dragomir, E., & Niţă, D. (2009). Tratatul de la Lisabona. Editura Nomina Lex, Bucureşti, 52-53. 
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3.2. Consiliul Europei 
Consiliul de Miniștri responsabil cu sportul 

Crearea unui Consiliu de Miniștri al Sportului a fost unul dintre schimbări 
majore odată cu intrarea în vigoare a Directivei de la Lisabona. 

Grupul de lucru al Consiliului pentru sport 

Pregătirea tehnică a reuniunilor miniștrilor este încredințată Grupul de 
lucru al Consiliului UE pentru sport, care este compus din reprezentanți ai 
miniștrilor responsabil de sport, de la ministerele de resort dar cel mai adesea 
consilieri diplomatici din Reprezentanțele Statelor la Bruxelles. Principalul său 
rol este să se pregătească agenda Consiliului de Miniștri al Sportului și 
negocierea textelor transmise. 

Grupuri de experți  

Planul de lucru al UE pentru sport, adoptat de către miniștrii sportului în 
mai 2011, au pus în aplicare cele pregătite de șase grupuri de experți mandatați 
să propună recomandări ca: 

• control anti-doping 
• buna guvernare a sportului 
• educație și formare în domeniul sportului 
• sport, sănătate și integrare 
• statistici legate de sport 
• finanțarea sportivă durabilă 

 

3.3  Comisia Europeană 
Comisia Europeană este organul executiv al UE. Comisarii sunt numiți de 

statele membre (câte unul pentru fiecare stat) pentru o perioadă de 5 ani începând 
cu mandatul (2009-2014). Este acum cea mai activă instituție a UE în domeniul 
sportului. Această activitate este în mod natural legată de rolul său central în 
cadrul UE. 

În sistemul politic al UE, Comisia Europeană are dreptul de inițiativă. În 
acest sens poate: 

• să facă recomandări și stimulente (articolul 165 din TFUE)  
• să elaboreze regulamente sau liniile directoare în alte domenii domeniile 

politice care pot avea impact asupra sportului (de ex: piața internă, 
concurența, ocuparea forței de muncă sau afacerile). 

• Să publice documente verzi, care de obicei invită la dezbateri și cărțile albe 
care propun soluții concrete. 
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• Să inițieze procedurile privind încălcarea dreptului comunitar în fața CJUE 
în cazul nerespectării legislației europene de către una dintre țările membre. 

• Să organizeze dialogul între instituțiile europene și actorii din domeniul 
sportiv, de exemplu, forumul european anul sportului. 
În plus, Comisia Europeană finanțează diverse proiecte și studiază și se 

angajează în dialog regulat cu diverșii 

 

3.4.   Parlamentul European 
Dezvoltarea unor politici europene este o necesitate în domeniul Sportului. 

După cum s-a menționat mai sus, acestea este reglementat de Direcția Generală, 
Educație, Cultură, Multilingvism și tineret și de Comisia Europeană. Cea din 
urmă a generat fundamentul politicilor Uniunii Europene, mai ales prin 
publicarea proiectului “Cartea albă privind sportul”. Prin intermediul Tratatului 
de la Lisabona, Uniunea Europeană a căpătat responsabilitate și funcția de a 
dezvolta acest domeniu.  

 

3.5.   Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) 
Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene influențează în mare 

măsură abordarea europeană a sportului. În hotărârea "Walrave and Koch" 
(1974), Curtea a stabilit regula potrivit căreia sportul face obiectul legislației UE 
atunci când constituie o activitate economică. 

 

3.6.  Consiliul Europei 
Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg și alcătuit din 47 de țări a fost 

înființat la 5 mai 1949. Este un organism complet independent al Uniunii 
Europene. Consiliul Europei nu ar trebui să fie confundat cu Consiliul de Miniștri 
al Uniunii Europene. 

Este cea mai veche organizație europeană. Obiectivul său este acela de a 
pentru a promova cooperarea între țările europene, în special în domeniul 
drepturilor omului, al democrației și culturii. Această instituție europeană are o 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Activitatea Consiliul Europei are multe 
repercusiuni asupra diferitelor convenții, cum ar fi Convenția europeană a 
drepturilor omului. În plus, Consiliul promovează și cooperarea statelor în diferite 
domenii, inclusiv cel al sportului. 
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3.7.  Instituții  Internaționale 
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură ONU 

are acces direct la expertiza și know-how-ul CIO și ale celor 206 Comitete 
Naționale Olimpice, precum și ale Federațiilor Sportive Internaționale. 

Aceasta va reprezenta o abordare simplificată, evitând-se paralelismele. Ca 
o consecința directa a acestei decizii de mai sus, secretarul general ONU a hotărât 
sa închidă biroul Națiunilor Unite pentru Sport în serviciul Dezvoltării și Păcii 
(UNOSDP). 

 

CAPITOLUL 4 

4. DEFINIȚII ALE MANAGEMENTULUI ȘI CONCEPTE TEORETICE 

Organizația sportivă, la fel ca orice altă organizație, reprezintă o structură 
a unui sistem cu un scop clar definit ce utilizează resurse umane, materiale, 
financiare și informaționale, cu scopul de a atinge anumite obiective. 
Organizațiile sportive pot fi reprezentate de cluburi sportive, asociații sportive, 
instituții ale statului, instituții naționale sau internaționale. 

Conform (Certo,2002) din punct de vedere al procesului, managementul 
reprezintă ”procesul de atingere a obiectivelor organizației lucrând cu și prin 
oameni, precum și al altor resurse ale organizației” 11 . Conform lui Kreitner 
(2005), managementul reprezintă "o activitate cu și prin alte persoane în vederea 
atingerii obiectivelor organizației, folosind eficient resursele limitate, în 
condițiile unui mediu schimbător12”. 
 

 

Figură 13. Organigrama generală a unei organizații 

Sursa: adaptată după Sergio Hernandez y Rodriguez, 2011.13 

 

                                                             
11 Certo C. (2000), Managementul modern, Editura Teora, Bucureşti. 
12 Kreitner, R. (2005). Fundations of Management: Basic and Best Practice. Boston: Houghton Mifflin Company. 
13 Hernández, R. A., (2005). Gestión y administración de organizaciones deportivas, Editorial 
Paidotribo, Barcelona, España, 
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4.2. Managementul în sport 
Ca în orice organizație, managementul în sport are scopul principal de a 

eficientiza structurile și de a coordona activitățile specifice acestora, administrând 
resursele disponibile, atât financiare cât și umane în vederea îndeplinirii 
obiectivelor propuse. Structura internă  a organizaților interne trebuie să asigure 
recrutarea, angajarea și promovarea pe criterii de competență profesională și 
furnizarea unor condiții optime pentru obținerea performanței în domeniul 
sportiv. 

Managementul în sport nu este identic cu managementul unei întreprinderi, 
deoarece domeniul sportiv are anumite caracteristici unice. Competiția între atleți 
individuali sau echipe are loc doar în timpul evenimentelor sportive, de exemplu 
olimpiade sau concursuri, spre deosebire de organizațiile generale unde 
competiția este prezentă constant.  

 Pe lângă funcțiile pe care managementul le îndeplinește în mod normal 
într-o întreprindere, în managementul sportiv este necesar să fie acordată o 
importanță majoră în identificarea și motivarea resurselor umane cu aptitudini 
speciale pentru sport și trebuie asigurat un climat psihosocial motivant pentru 
obținerea unor rezultate deosebite  (Hoye et al., 2006)14.  

 Factorii care influențează succesul unei organizații sportive țin de 
organizarea internă, dar și de factori externi, domeniul fiind unul complex. 
Majoritatea factorilor interni sunt determinați  de activitatea administrativă 
internă a organizației, iar cei interni de condițiile sociale, de cele economice, 
politice și chiar juridice, atât la nivel național, cât și mondial (Jinga & Năstase, 
2006).15 
 

4.3. Metode și funcții ale managementului în sport 
În primul rând este important să deosebim între tipurile de organizații 

sportive pentru a discuta despre funcțiile managementului. Există trei tipuri de 
organizații sportive principale, și anume organizații non-profit, de stat (naționale) 
și comerciale (profesionale).  

Organizațiile non-profit sunt create de obicei de comunități, de fani, 
organizații internaționale care furnizează oportunități competitive, organizații 
care gestionează elemente legate de conduită sau organizarea de campionate. 
Organizațiile publice sau de stat sunt cele care includ agențiile ce dezvoltă 
politicile sportive, agenții care verifică dezvoltarea atleților și utilizarea 

                                                             
14 Hoye, R.; Smith, A.; Westerbeek, H.; Stewart, B.; Nicholson, M.,(2006). Sport Management, Principles and 
Applications, Editura Elsevier, London, UK 
15 Jinga, G., Năstase, M.,(2006) Abordări manageriale şi de marketing în sport,Editura ASE, Bucureşti 
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drogurilor sau formelor de doping, sau alte organizații guvernamentale din 
domeniul sportului. 16 

Sectorul comercial este cel în care se aplică metodele de management 
discutate în lucrarea de față și cuprinde asociații sportive, cluburi, companii 
organizatoare de evenimente, etc. 

                                                          

               
Figură 14. Tipuri de organizații sportive 

Sursa: autor -adaptată după (Hoye et al, 2006) 

În figura următoare prezentăm funcțiile managementului, adaptată după 
Fayol și completată de autorul tezei cu opiniile personale.  

                                                             
16 Hargreaves, J., & McDonald, I. (2000). Cultural studies and the sociology of sport. Handbook of sports 
studies, 48-60. 
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Figură 15. Funcțiile managementului (creată de autor) 

Sursa: autor 

Literatura de specialitate prezintă funcțiile managementului astfel: 

Planificarea este funcția prin care se analizează și se determină  
operațiunile necesare în vederea atingerii obiectivelor și aceasta implică și 
conceptul de previziune, care presupune stabilirea obiectivelor organizației și 
mijloacele necesare de a le atinge (Hidoș et al, 1992).17 

Funcția de organizare se referă la o planificare concretă a obiectivelor 
stabilite, și anume se desemnează resurselor umane operațiunile necesare 
îndeplinirii obiectivelor. Aceste operațiuni includ toate activitățile tipice într-o 
organizație și sunt de natură tehnică și economică. Resursele umane, materiale și 
financiare sunt distribuite în mod optim pentru a asigura succesul (Hidoș et al, 
1992). 

Funcția de coordonare presupune armonizarea eforturilor de grup și 
orientarea acestora către îndeplinirea obiectivelor stabilite, este o activitate 
continuă cu un caracter socio-uman, a cărei eficacitate depinde atât de pregătirea 
și cunoștințele persoanei aflate în poziția de management, cât și de comunicarea 
eficientă. Coordonarea poate fi unilaterală (între o persoană aflată în poziție de 
leadership și un subordonat)  sau multilaterală (implicând un proces de 
comunicare concomitentă între o persoană aflată în poziție de leadership și mai 
mulți subordonați) (Drucker, 1955). 

Funcția de recrutare și motivare este foarte importantă prin impactul pe 
care îl are asupra resurselor umane. Prin funcția de antrenare și motivare nu doar 
personalul organizației este implicat, ci și managerii. Conform lui (Hidoș et al, 
                                                             
17 idem 
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1992) funcția de antrenare și motivare presupune formularea unor dispoziții clare 
care să se încadreze în competențele angajaților și prin îmbinarea optimă a 
resurselor disponibile organizației. Efectele motivației sunt performanța în 
muncă, satisfacția în muncă și implicarea în muncă.  

Ultima funcție a managementului este reprezentată de evaluare care 
presupune faptul că trebuie dirijate activitățile spre realizarea obiectivelor 
prestabilite și de a confirma dacă performanțele sunt la nivelul așteptărilor (Hidoș 
et al, 1992).  Controlul și evaluarea trebuie să ia în considerare și posibile 
modificări sau provocări cauzate de factori interni. 

 Pe lângă îndeplinirea acestor funcții, un manager din domeniul sportiv 
trebuie să pună accent pe exercitarea autorității, delegarea de autoritate, luarea 
deciziilor și desemnarea liderilor pe anumite poziții strategice. 

 

4.4. Aspecte ale rolului psihologiei sportului în valorificarea potențialului 
pentru performanță 

Psihologia sportului este o ramură relativ nouă a psihologiei, din care puțin 
a fost făcută cunoscută prin mai multe congrese organizate la nivel internațional 
și  naționale. Deși este o zonă puțin cunoscută, tot mai mulți oameni sunt interesați 
să se aprofundeze  această ramură datorită beneficiilor pe care le oferă. În prezent, 
psihologia sportului și a activității fizice este în tranzit (Singer, Hausenblas and 
Janelle, 2011).18  

În cartea publicată din 2011, Handbook of sport psychology, Singer et al  
aduc în discuție subiecte critice, cum ar fi achiziția de achiziția de abilități, 
caracteristicile psihologice ale performanței la nivel înalt, motivația, tehnicile 
psihologice pentru performanțele individuale, dezvoltarea duratei de viață, 
psihologia exercițiilor și sănătății și direcțiile viitoare în psihologia sportului. 
Cartea include capitole despre expertiză, motivație intrinsecă și extrinsecă, 
exerciții fizice și sănătate mintală, exerciții compulsive, măsurare, durere, 
creșterea încrederii, autoeficiență și o discuție teoretică a sistemelor cognitive și 
dinamice. 

În esență, psihologia sportului abordează interacțiunile dintre psihologie și 
performanța atletică, inclusiv aspectele psihologice ale performanței atletice 
optime, bunăstarea psihologică a sportivilor, echipelor, antrenorilor și 
organizațiilor sportive și conexiunea dintre funcționarea fizică și psihologică. În 
general psihologia sportului se concentrează pe dezvoltarea abilităților 
psihologice (de exemplu, abilități mentale) pentru excelența în performanță și/ 

                                                             
18 Singer, R. N., Hausenblas, H. A., & Janelle, C. M. (2001). Handbook of sport psychology. John Wiley & Sons 
Inc. 
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sau restaurare, precum și îmbunătățirea dinamicii și coeziunii echipei 
(Cremandes, Tashman, & Quartiroli, 201419).  

 

CONCLUZIILE  CERCETĂRII TEORETICE 

Primele patru capitole au reprezentat o parte importantă din fundamentarea 
teoretică.  

Atât pe plan internațional cât și intern, reglementările în lumea sportului 
evoluează odată cu sportul însuși, în urma includerii sportului în Tratatul de la 
Lisabona și în conformitate cu articolul 165 din TFUE, Uniunea Europeană (UE) 
și statele membre și-au consolidat cooperarea și s-au axat pe domeniile în care 
UE poate adăuga valoare activităților desfășurate de statele membre și poate 
sprijini acțiunile acestora. 

 În ultimul deceniu, sportul a devenit un domeniu de politică care are 
impact asupra ambițiilor globale ale UE în ceea ce privește creșterea economică, 
integritatea și incluziune socială și promovarea beneficiilor participării la sport și 
la activitatea fizică. 

Industria sportivă are nevoie de profesioniști de înaltă calificare, de înaltă 
calitate și oferă astfel o varietate de căi de carieră pline de satisfacții.  Acestea 
includ relații publice, marketing și management, tehnologia informației, media, 
agent sportiv, parteneriate corporatiste și comunitare, managementul și 
dezvoltarea personalului, planificarea evenimentelor, legislație și finanțe. 

Ar trebui introdusă mai multă flexibilitate pentru a adapta Planul de lucru 
al UE pentru sport în timpul punerii sale în aplicare. Ar fi important să se ia în 
considerare posibilitățile de adaptare a lucrărilor în curs de desfășurare în cadrul 
planului de lucru al UE pentru sport întrucât circumstanțele evoluează, cum ar fi, 
de exemplu, criza fără precedent a refugiaților pe care o face Europa în prezent 
sau provocările majore legate de radicalizarea violentă. 

Din literatura de specialitate se observă necesitatea unei interacțiuni sporite 
cu alte domenii care au un impact puternic asupra sportului (de exemplu 
concurența, libertatea de mișcare, ocuparea forței de muncă, protecția datelor, 
educația și formarea, sănătatea) într-un viitor plan de lucru al UE pentru sport. 

 
 
 

                                                             
19 Cremades, J. G., Tashman, L. S., & Quartiroli, A. (2014). Initial considerations: Developing the pathway to 
become a sport, exercise, and performance psychology professional. In Becoming a Sport, Exercise, and 
Performance Psychology Professional (pp. 31-40). Psychology Press. 



  

33 

PARTEA A II-A 

CERCETAREA PRELIMINARĂ DE EXPLORARE  ȘI VERIFICARE A 

OPORTUNITĂȚII UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR DE LUCRU 

CAPITOLUL 5 

CADRUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

5.1. Premisele cercetării preliminare 
Sportul este unul dintre fenomenele cele mai răspândite în zilele noastre, 

un eveniment individual și social de mare intensitate.  

Sportul este un fenomen de acțiune bine gândit, care se manifestă ca o 
interacțiune formală între un actor, context și alți actori într-un sistem simbolic 
convențional. Asemenea oricărui alt aspect al culturii umane, activitatea sportivă 
este înscrisă în cadrul sistemelor socio-culturale, în care sunt definite atât  
caracteristicile care o formează, cât și în cadrul unor societăți specifice. 

Sistemul sportiv este în sine complex, deoarece trebuie să se conformeze 
diferitelor reguli și grupuri sociale care se conformează valorilor și culturilor lor. 
De asemenea, se întâmplă ca aceleași sporturi să fie interpretate diferit, ca un 
mecanism de distincție și identitate colectivă în funcție de un anumit stil de viață.  

Totodată sistemele care legiferează atât activitatea sportivă cât și factorul 
economic în domeniu pot să difere, să aibă particularități distincte până la 
diferențe majore sau chiar totale. 

Una din tendințele  actuale este globalizarea, care își exercită forța și în 
țara noastră, transformând sportul într-un element mediatic, un element de piață, 
un spectacol.  

Astfel, sportul devine un factor economic, odată cu nașterea unei industrii 
sportive care se uniformizează pe plan mondial.  Sportul face parte din sistemul 
economic și este din ce în ce mai prezent pe piața muncii. Conceptul de sport 
tradițional face loc unui sport care ca produs.  

Un produs de consum înseamnă că trebuie să fie benefic punct de vedere 
economic, sub rezerva intereselor economice, comercial atractiv și capabil să 
concureze pe piețele dinamice.  

Pe măsură ce sportul se dezvoltă ca produs de consum, acesta a dobândit 
aceste caracteristici, ceea ce îi determină pe practicanți și pe spectatori să fie, în 
realitate, consumatori. Sportul la nivel mondial se reflectă de asemenea în 
interiorul națiunilor și încorporează reprezentanți ai întreprinderilor mari care 
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includ concerne media și de  marketing precum și reprezentanții corporațiilor 
multinaționale, care au devenit ”proprietari” ai fenomenului, atât sub aspectul 
material cât și cel uman. 

Studiul impactului reglementărilor legislative asupra sportivilor poate ajuta 
să răspundă cerințelor sociale care nu au fost încă satisfăcute în acest domeniu, 
precum și cele economice. Speranța este ca actuala cercetare să creeze o  
posibilitate de dialog constructiv asupra modalităților de îmbunătățire a relației 
sportiv și mediul economic, creând un context propice pentru performanța 
sportivă. 

 

5.2. Scopul, obiectivele și sarcinile cercetării preliminare 
Scopul cercetării preliminare –parte componentă a prezentei teze este 

elaborarea unei sinteze privind cadrul legislativ din România cu referire la sport. 

Obiectivele cercetării preliminare 

În vederea îndeplinirii scopului cercetării preliminare ne-am propus 
următoarele obiective: 

- determinarea componenței cadrului legislativ din sport; 
- stabilirea tipologiei reglementărilor legislative din sport; 
- evidențierea conținutului reglementărilor cu referire la principalele 

 activități din domeniul sport – și anume : 

• procese (pregătire și participare la competiții); 

• resurse umane (calificări și formare); 

• activitate financiară; 

• sistem recunoaștere /premiere/stimulare; 

- evidențierea lacunelor în cadrul legislativ românesc referitor la sport. 

Sarcinile cercetării preliminare 

-studierea documentelor specifice procesului de pregătire în sport și 
participare la competiții; 

-informare asupra sistemelor competiționale care se organizează și se 
desfășoară în România; 

- studierea cadrului legislativ cu referire la sport și sistematizarea lor; 

- realizarea corelației dintre cadrul legislativ și principalele activități din 
domeniul sport; 
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- analiza conținutului reglementărilor și stabilirea lacunelor/diferite direcții ale 
activității în sport; 

 

5.3. Metode folosite în cercetarea preliminară 
În vederea recoltării datelor necesare realizării cercetării preliminare am 

folosit următoarele metode: 

- documentarea asupra teoriei și practicii din domeniul sportiv; 

- analiza și sinteza informațiilor în legătură cu obiectivele și scopul cercetării 
preliminare; 

- analiza corelativă  legislație-sport; 

- ancheta prin interviu cu întrebări  prestabilite. 

 

5.4. Organizarea și desfășurarea cercetării preliminare 
Etapele cercetării preliminare sunt următoarele: 

• Delimitarea temei pentru cercetarea preliminară. 

• Identificarea problemei de cercetare și formularea clară a acesteia: 
identificarea lacunelor legislative și a obstacolelor economice din 
domeniul sportiv, dat fiind faptul că sistemul legal și economic 
condiționează sportivul de performanță. 

• Informarea și documentarea bibliografică. 

• Studiul documentelor oficiale legislative.  

• Proiectarea activității de cercetare preliminară. 

• Stabilirea obiectivelor cercetării. 

• Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor desprinse din cercetarea 
preliminară. 

• Elaborarea concluziilor desprinse din cercetarea preliminară. 
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CAPITOLUL 6 

6. CONȚINUTUL CERCETĂRII PRELIMINARE 

Cercetarea preliminară din conținutul părții a II-a a prezentei teze are în 
componență două studii, unul asupra cadrului legislativ sportiv în România și 
Legii 69/2000 și altul privind interviul ca instrument de recoltare de date în 
vederea optimizării ca instrument de cercetare pentru teza de față. 

 

6.1.  Identificarea lacunelor legislative în domeniul sportului 
După cum am menționat și mai devreme, identificarea lacunelor legislative 

în domeniul sportului reprezintă unul dintre obiectivele acestei cercetări. În 
conformitate cu prevederile Legii Educației fizice și sportului și ale 
Regulamentului de aplicare a acesteia, activitățile vizate se referă la mai multe 
tipuri de educație fizică, și anume: 

• cea școlară obligatorie care este administrată prin intermediul planului 
de învățământ și se aplică în ciclul primar, gimnazial și liceal. 

• cea la nivel universitar care este administrată prin intermediul planului 
de învățământ pe parcursul a patru semestre în cadrul facultăților de specialitate 
sau ca opțională în cadrul altor universități 

• cea militară obligatorie administrată prin planul de învățământ dar și cel 
de instrucție militară. 

• cea de nivel profesional are alt statut deoarece nu este reglementată printr-
un plan anume ci este specifică tipului de sport practicat și instituției în care este 
practicat  

• cea terapeutică sau de prevenție depinde de tipul de afecțiune care trebuie 
tratată sau de tipul de antrenament stabilit pentru recuperare sau pentru 
menținerea unei condiții fizice sănătoase 

• cea socială sau numită Sportul pentru toți care asigură spații publice 
adecvate pentru practicarea activităților fizice și are ca scop menținerea sănătății 
cetățenilor și a socializării  

În sistemul sportiv românesc, legislația prezintă diverse exprimări 
simpliste și vagi, ceea ce poate genera confuzii și poate duce la disfuncționalități. 
Printre lacunele legislative, menționez: 

• finanțarea reglementată insuficient, și sub nivelul dorit; 

• lipsa reglementărilor privind parteneriatul public-privat în domeniul 
sportului; 
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• asimilarea contractului de servicii sportive cu contractul de muncă; 

• existența unei legi de sponsorizare echilibrată; 

• direcționarea unor sume rezonabile de bani de la Loteria Română la sport; 

• o sinteză clară cu baze sportive enumerate într-un registru unic. 

 
FIGURĂ 16. ETAPE PRINCIPALE ALE PROCEDURII LEGISLATIVE 

Sursa: autor 
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6.2. Studiul și prezentarea legii sportului 69/2000 și a principalelor legi în 
domeniul sportului 

Cadrul normativ românesc sportiv este format din legi, decrete, hotărâri 
guvernamentale, ordine ministeriale și dispoziții ale altor instituții publice cu 
atribuții în domeniul sportului și în activitățile adiacente și acte constitutive, 
statute și regulamente de organizare a asociațiilor, cluburilor, federațiilor sportive 
naționale pe ramuri de sport și a altor structuri reprezentative.  

Figura de mai jos prezintă cadrul normativ românesc în sport: 

          
                                

Figură 17. Cadrul normativ românesc în sport 

Sursa: autor 

Scopul principal al legii sportului este de a reglementa organizarea și 
funcționarea sistemului național sportiv din România. În ceea ce privește 
stabilirea normelor ce trebuie respectate în Educație Fizică și sport, articolul cu 
numărul unu, respectiv primul alineat, vizează contribuția Legii Educației fizice 
și a sportului, în baza următoarelor aspecte: 

• unește conceptul unitar de educație fizică și sport reunind domeniul 
activităților de educație fizică și domeniul activităților sportive; 
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• conduce viziunea și abordarea sistematică a componentelor domeniului 
Educației fizice și sportului spre finalitățile Educației în 
interdependență cu comanda socială 

• reglementează domeniul pe baza normelor juridice, 

• definește procesul din punct de vedere organizatoric și funcțional, 
contribuind la îndeplinirea rolului social pentru care a fost creat 
(Mihăilescu, N., 2008)20 

O parte dintre elementele de noutate aduse de lege în favoarea sportului pot 
fi considerate următoarele: 

• existența cadrului juridic care facilitează raportul eficient dintre 
caracterul voluntar de practicare a Educației fizice și sportului și 
funcțiile sectorului public realizate pe fundamentul principiilor 
colaborării responsabile; 

• distribuirea competențelor și a răspunderilor tuturor celor implicați 
în contextul unei reforme de sistem/instituționale reale; 

• calitatea de utilitate publică dată unor structuri sportive asociative 
private prin determinarea și definirea configurației structurilor 
sportului; 

• încercarea de evitare a modelului intervenționist al statului prin 
specificarea rolului acestuia, stimulând inițiativa privată și a 
organizațiilor neguvernamentale; 

• precizarea unui regim minimal de variante de finanțare a activității 
sportive.  

Practicarea sportului reprezintă un drept al fiecărui individ, fără deosebire 
de rasă, sex, vârstă, naționalitate, consfințit în Constituția României, articolul 45, 
punctul 5., unde se specifică “ autoritățile publice au obligația să contribuie la 
asigurarea condițiilor pentru participarea liberă  a tinerilor la viața politică, 
socială, economică, culturală, sportivă a țării”.21 

De-a lungul timpului legea supusă analizei a fost modificată și completată 
de mai multe ori. Mai jos voi enumera unele din modificările aduse acestui act 
normativ. 

Modificările aduse Legii Sportului nr. 69/2000 sunt prezentate mai jos, în 
baza modificărilor pe articole.  Legea este împărțită în paisprezece titluri, 

                                                             
20 Mihailescu, N.(2008). Constituirea structurilor sportive, Editura Universității din Piteşti, 2008, p.p 11-12 
21 Teodorescu, A. S. (2007). Legislaţia educaţiei fizice şi sportului. Editura Fundaţiei" România de Mâine". 
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numerotate prin cifre romane, iar titlurile reprezintă categoria de care aparțin 
articolele enunțate. 

Prezentam mai jos modificările pe articole, în ordinea titlurilor, de la unu 
la paisprezece : 

I - Dispoziții generale22 
- Alin. 3) de la art. 2 a fost completat de pct. 1 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
Acest articol vizează activitățile care se încadrează în domeniul activității 

fizice și sportului și drepturile garantate de stat în vederea desfășurării acestor 
activități. 

II - Organizarea educației fizice și sportului23 
Cap. I  Educația fizică și sportul școlar și universitar 
- Alin. 2) de la art. 6 a fost completat de pct. 2 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Alin. 3) de la art. 6 a fost completat de pct. 2 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Alin. 5) de la art. 6 a fost completat de pct. 2 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Art. 6/Cap. I  a fost completat de Articol unic/Leg. nr. 108/16.05.2018, 

publicat în M.O. nr. 422/17.05.2018.  
Articolul cu numărul șase vizează funcția administrativă a asociațiilor 

sportive în raport cu normele stabilite pentru înființarea lor și pentru coordonarea 
activităților. 

Cap.III Sportul pentru toți24 
- Alin. 3) de la art. 10 a fost ulterior completat de pct. 7 de la art. 23 din 

O.U.G. nr. 64/28.06.2003, publicat în M.O. nr. 464/29.06.2003.  
Articolul numărul zece vizează programul național intitulat Sportul Pentru 

Toți și include detalii cu privire la tipul de activității care poți fi desfășurate și la 
scopul pentru a care a fost creat. 

- Art. 11 a suferit modificări în baza pct. 3 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 
publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Articolul numărul unsprezece face referință la modul prin care este finanțat 
programul din articolul precedent. Fiind un program național, finanțarea provine 

                                                             
22 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
23 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
24 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
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de la bugetul de stat, prin anumite fonduri dedicate sportului și programelor 
pentru tineri. 

Cap.IV Sportul de performanță 
- Alin. 1^1) de la Art. 14 , Cap. IV a suferit modificări în baza Pct. 1, Art. 

I din Leg. nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018. 
- Lit. b) de la Alin. 2) , Art. 14 , Cap. IV a fost modificată de Pct. 2, Art. 

unic din O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017 . 
- Alin. 2) de la art. 14 a suferit modificări în baza Art. unic/Leg. nr. 

124/4.05.2006, publicat în M.O. nr. 403/10.05.2006. 
- Alin. 2^1) de la Art. 14 , Cap. IV a suferit modificări în baza Pct. 3, Art. 

unic din O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017. 
- Alin. 3) de la Art. 14 , Cap. IV  a fost abrogat de Pct. 3^1, Pct. 2, Art. I 

din Leg. nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018. 
- Alin. 6) de la Art. 14 , Cap. IV  a suferit modificări în baza Pct. 3, Art. 

unic din O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017. 
- Alin. 7) de la Art. 14 , Cap. IV  a suferit modificări în baza Pct. 3, Art. 

unic din O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017. 
- Art. 14 a suferit modificări în baza art. I din O.U.G. nr. 205/22.12.2005, 

publicat în M.O. nr. 1.191/29.12.2005.  
Articolul numărul paisprezece este dedicat modului prin care sportivii își 

pot căpăta statutul de profesioniști, sunt specificate cele două condiții necesare, 
și anume dobândirea licenței în sport și a unui contract de muncă. Sunt specificate 
drepturile de care sportivii de performanță pot beneficia, cât și obligațiile 
acestora. 

- Cap. IV/Titlul II a fost completat de Pct. 3^2, Pct. 2, Art. I din Leg. nr. 
90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018.  

- Cap. IV/Titlul II a fost completat de Pct. 2, Art. I din Leg. nr. 
90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018.  

- Alin. 5) de la Art. 16^1 , Cap. IV  a suferit modificări în baza Pct. 1, Art. 
I din O.U.G. nr. 61/28.09.2016, publicat în M.O. nr. 773/04.10.2016.  

- Art. 16^1 a fost adăugat de pct. 1 de la art. I din Leg. nr. 194/7.07.2015, 
publicat în M.O. nr. 507/9.07.2015. 

Articolul numărul șaisprezece are ca tema persoanele cu nevoi speciale în 
contextul sportului, și vizează înființarea unor programe dedicate acestora, 
condițiile înființării acestora, cât și scopurile vizate de programe. Programele pot 
avea ca obiective îmbunătățirea calității vieții, cât și formarea persoanelor cu 
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nevoi speciale în vederea participării la competiții naționale sau internaționale ca 
sportivi profesioniști. 

III -  Structurile administrației pentru sport25 
- Redenumirea Titlului III conform pct. 5 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 

publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
Cap. I Ministerul Tineretului și Sportului 
- Lit. e) - alin.1) de la art. 18 a fost modificată de pct. 2 de la art. I din Leg. 

nr. 194/7.07.2015, publicat în M.O. nr. 507/9.07.2015.  
- Lit. f) - alin.1) de la art. 18 a fost modificată de pct. 6 de la art. I din Leg. 

nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. g^1) - alin. 1) de la art. 18 a fost adăugată de pct. 7 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. i) - alin. 1) de la art. 18 a fost modificată de pct. 8 de la art. I din Leg. 

nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. j) - alin. 1) de la art. 18 a fost modificată de pct. 8 de la art. I din Leg. 

nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. u) - alin.1) de la art. 18 a fost adăugată de pct. II de la art. 8 din O.U.G. 

nr. 40/28 .06.2016, publicat în M.O. nr. 490/30 .06.2016..  
- Alin. 1) de la Art. 18^1 , Cap. I  a suferit modificări în baza Pct. 3, Art. I 

din Leg. nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018. 
- Alin. 2) de la Art. 18^1 , Cap. I  a fost modificată de Pct. 4, Art. I din Leg. 

nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018. 
- Alin. 2) de la Art. 18^1, Cap. I  a fost completat de Pct. 5, Art. I din Leg. 

nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018. 
- Alin. 2) de la Art. 18^1, Cap. I  a fost completat de Pct. 5, Art. I din Leg. 

nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018.  
- Alin. 3) de la Art. 18^1 , Cap. I  a suferit modificări în baza Pct. 6, Art. I 

din Leg. nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018.  
- Art. 18^1/Cap. I  a suferit modificări în baza Pct. 4, Art. unic din O.U.G. 

nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017.  
Articolul numărul optsprezece este dedicat funcțiilor și activităților 

desfășurate de Ministerului Tineretului și Sportului și finanțării programelor 
sportive. 

                                                             
25 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
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Cap. II Direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului 
București26 

- Art. 19 a fost abrogat de lit. b) de la art. VIII din O.U.G. nr. 
15/14.07.2010, publicat în M.O. nr. 512/22.07.2010.  

- Alin. 1) de la art. 20 a suferit modificări în baza pct. 9 de la art. I din Leg. 
nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Cap. III Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
-sintagma Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Pct. 13, Art. unic 

O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017.  
 - Cap. III/Titlul III a fost adăugat de pct. 10 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Art. 20^1 a fost adăugat de pct. 10 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 

publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. a) de la Alin. 3) , Art. 20^2 , Cap. III  a fost modificată de Pct. 5, Art. 

unic din O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017.  
- Art. 20^2/Cap. III  a fost completat de Pct. 5^1, Pct. 7, Art. I din Leg. nr. 

90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018.   
- Art. 20^2 a fost adăugat de pct. 10 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 

publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
Articolul cu numărul douăzeci și modificările acestuia se referă la 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român și la acțiunile pe care le desfășoară. Se fac 
trimiteri și la gestionarea veniturilor și a programelor administrate sau create de 
către COSR. 

 IV - Structurile sportive27 
Cap. I Dispoziții generale 
- Lit. b) - alin.1) de la art. 21 a fost modificată de pct. 11 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. f) - alin.1) de la art. 21 a fost modificată de pct. 11 de la art. I din Leg. 

nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. g) - alin.1) de la art. 21 a fost adăugată de pct. 12 de la art. I din Leg. 

nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
Articolul cu numărul douăzeci și unu vizează structurile sportive și conține 

clarificări cu privire la tipul de organizații care se pot fi considerate structuri 
sportive. 

                                                             
26 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
27 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
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- Alin. 1) de la art. 22 a suferit modificări în baza pct. 13 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Alin. 2) de la art. 22 a suferit modificări în baza pct. 2 de la art. VII din 
O.U.G. nr. 58/22.09.2014, publicat în M.O. nr. 711/29.09.2014.. 

Articolul cu numărul douăzeci și doi conține definiția structurilor sportive 
și încadrarea acestora atât ca drept privat sau public, sunt precizate de asemenea 
condițiile sub care acestea își pot desfășura activitatea. 

 
Cap. III Cluburi sportive 
- Alin. 1) de la art. 28 a suferit modificări în baza pct. 14 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Alin. 4) de la art. 28 a fost abrogat de pct. 15 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Alin. 5) de la art. 28 a suferit modificări în baza pct. 16 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
Articolul numărul douăzeci și opt vizează cluburile sportive de drept privat, 

modalitățile de administrare și normele pe care acestea trebuie să le respecte. 
- Alin. 1) de la art. 29 , Cap. III a suferit modificări în baza Pct. 6, Art. unic 

din O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017.  
- Alin. 2) de la art. 29 a suferit modificări în baza pct. 17 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Alin. 3) de la art. 29 a fost adăugat conform pct. 4 de la art. VII din O.U.G. 

nr. 58/22.09.2014, publicat în M.O. nr. 711/29.09.2014.  
Articolul cu numărul douăzeci și nouă conține definiția cluburilor sportive 

și condițiile necesare înființării acestora conform normelor legislative. 
- Alin. 1) de la art. 31 a suferit modificări în baza pct. 18 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Alin. 2) de la art. 31 a suferit modificări în baza art. unic din Leg. nr. 

50/19.03.2012, publicat în M.O. nr. 185/22.03.2012.  
- Alin. 3) de la art. 31 a suferit modificări în baza pct. 19 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Alin. 4) de la art. 31 a fost abrogat de pct. 20 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Alin. 1) de la art. 32 a suferit modificări în baza pct. 21 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 



  

45 

- Alin. 2) de la art. 32 a fost abrogat de pct. 22 de la art. I din Leg. nr. 
472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Alin. 3) de la art. 32 a fost abrogat de pct. 22 de la art. I din Leg. nr. 
472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Alin. 4) de la art. 32 a suferit modificări în baza pct. 23 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Alin. 1) de la art. 34 a suferit modificări în baza pct. 24 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

Articolul cu numărul treizeci și unu, respectiv treizeci și doi, vizează modul 
de înființare, gestionarea capitalului și anumite condiții pentru structurile sportive 
care nu au scop patrimonial sau care sunt bazate pe acțiuni. 

Cap. V Federațiile sportive naționale28 
- Alin. 3) de la art. 36 a suferit modificări în baza art. II din Leg. nr. 

194/7.07.2015, publicat în M.O. nr. 507/9.07.2015. 
Articolul cu numărul treizeci și șase vizează condițiile în care pot fi 

înființare Federațiile de sport naționale și normele pe care acestea trebuie să le 
respecte. 

- Lit. b) - alin.1) de la art. 37 a fost modificată de pct. 25 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

- Lit. h) - alin.1) de la art. 37 a fost modificată de pct. 25 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Articolul cu numărul treizeci și șapte vizează atribuțiile pe care le au 
Federațiile sportive naționale, funcțiile pe care le îndeplinesc și modul prin care 
acestea își pot desfășura activitatea. 

- Art. 41 a suferit modificări în baza pct. 2 de la art. I din Leg. nr. 
34/13.03.2009, publicat în M.O. nr. 163/17.03.2009.  

Articolul numărul patruzeci și unu vizează Programul național Sportul 
pentru toți, modul de finanțare al acestuia și modul prin care își poate desfășura 
activitatea. 

 
Cap. VI Ligile profesioniste29 
- Alin. 5) de la art. 42 a suferit modificări în baza pct. 26 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

                                                             
28 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
29 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
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Articolul numărul patruzeci și doi este dedicat litigiilor profesioniste și 
vizează mai multe aspecte, cum ar fi modalitatea de înființare a acestora ca 
structuri sportive și condițiile necesare înființării lor. 

- Cap. VII a fost abrogat de pct. 27 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 
publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Art. 43 Abrogat de pct. 27 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, publicat în 
M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Cap. VIII Dispoziții comune30 
- Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, publicat 

în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Alin.1) de la art. 45 a suferit modificări în baza pct. 29 de la art. I din Leg. 

nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. b) - alin.1) de la art. 45 a fost modificată de pct. 29 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. c) - alin.1) de la art. 45 a fost modificată de pct. 29 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Alin. 2) de la art. 45 a fost abrogat de pct. 30 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
- Art. 45^1 a fost adăugat de pct. 31 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 

publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
Articolul numărul patruzeci și cinci vizează drepturile de imagine și 

publicitate ale structurilor sportive și ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 
 VII - Controlul și asistența medicală în domeniul educației fizice și 

sportului 
- Alin. 4) de la art. 55 a fost adăugat de pct. 3 de la art. I din Leg. nr. 

34/13.03.2009, publicat în M.O. nr. 163/17.03.2009.  
Articolul cu numărul cincizeci și cinci vizează  condițiile medicale și de 

asistență care trebuie respectate pe durata antrenamentelor sportive organizate. 
IX - Formarea și perfecționarea specialiștilor/domeniul educației fizice și 

sportului 
- Alin. 2) de la art. 61 a suferit modificări în baza pct. 33 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
Articolul cu numărul șaizeci și unu se referă la modalitățile și condițiile 

prin care poate fi obținut carnetul de antrenor.  

                                                             
30 și Sportului, L. E. F. nr. 69. Publicată în Monitorul Oficial al României, (200). 
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X - Protecția socială a sportivilor de performanță 
- Alin. 1) de la Art. 64 a suferit modificări în baza Pct. 2, Art. I din O.U.G. 

nr. 61/28.09.2016, publicat în M.O. nr. 773/04.10.2016.  
- Alin. 1^1) de la Art. 64  a suferit modificări în baza Pct. 1, Art. unic/Leg. 

nr. 58/10.04.2017, publicat în M.O. nr. 256/12.04.2017.  
- Alin. 1^1) de la Art. 64 a suferit modificări în baza Pct. 2, Art. I din 

O.U.G. nr. 61/28.09.2016, publicat în M.O. nr. 773/04.10.2016.  
- Alin. 3) de la Art. 64  a suferit modificări în baza Pct. 2, Art. I din O.U.G. 

nr. 61/28.09.2016, publicat în M.O. nr. 773/04.10.2016. 
- Lit. b)/Lit. a) , Alin. 5) de la Art. 64 a fost modificată de Pct. 3, Art. I din 

O.U.G. nr. 61/28.09.2016, publicat în M.O. nr. 773/04.10.2016. 
- Alin. 6) de la Art. 64 a fost abrogat de Pct. 5, Art. I din O.U.G. nr. 

61/28.09.2016, publicat în M.O. nr. 773/04.10.2016.  
-  Alin. 3) de la Art. 64^1 a suferit modificări în baza Pct. 2, Art. unic/Leg. 

nr. 58/10.04.2017, publicat în M.O. nr. 256/12.04.2017. 
Articolul numărul șaizeci și patru vizează renta viageră și condițiile prin 

care aceasta poate fi acordată sportivilor de performanță care obțin rezultate 
semnificative la competițiile sportive. Sunt precizate și metodele de calcul pentru 
valoarea aferentă rentei viagere 

 - Titlul X a fost completat de Pct. 6, Art. I din O.U.G. nr. 61/28.09.2016, 
publicat în M.O. nr. 773/04.10.2016. 

- Alin. 3) de la art. 65 a suferit modificări în baza pct. 4 de la art. I din Leg. 
nr. 194/7.07.2015, publicat în M.O. nr. 507/9.07.2015. 

- Art. 65 a suferit modificări în baza pct. 35 de la art. I din Leg. nr. 
472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

Articolul cu numărul șaizeci și cinci se referă la drepturile și obligațiile pe 
care le au sportivii legitimați. 
 

XI - Finanțarea activității sportive31 
- Lit. b) de la Alin. 2) , Art. 67 a fost modificată de Pct. 7, Art. unic din 

O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017.  
- Lit. b) de la Alin. 3) , Art. 67 a fost modificată de Pct. 8, Art. unic din 

O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017. 
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- Alin. 3) de la art. 67 a suferit modificări în baza pct. 36 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Alin. 4) de la art. 67 a suferit modificări în baza pct. 36 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

-  Lit. c) de la Alin. 1) , Art. 67^1 a fost modificată de Pct. 3, Art. unic/Leg. 
nr. 58/10.04.2017, publicat în M.O. nr. 256/12.04.2017. 

-  Lit. d) de la Alin. 1) , Art. 67^1 a fost modificată de Pct. 3, Art. unic/Leg. 
nr. 58/10.04.2017, publicat în M.O. nr. 256/12.04.2017. 

-  Lit. e) de la Alin. 1) , Art. 67^1 a fost modificată de Pct. 8^1, Pct. 8, Art. 
I din Leg. nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018. 

- Art. 67^1 a fost completat de Pct. 9, Art. unic din O.U.G. nr. 
38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017. 

- Art. 67^1 a fost completat de Pct. 9, Art. unic din O.U.G. nr. 
38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017. 

- Art. 67^1 a fost completat de Pct. 9, Art. unic din O.U.G. nr. 
38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017.  

- Art. 67^1 a fost completat de Pct. 9^1, Pct. 9, Art. I din Leg. nr. 
90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018. 

- Alin. 2) de la Art. 67^1 a suferit modificări în baza Pct. 3, Art. unic/Leg. 
nr. 58/10.04.2017, publicat în M.O. nr. 256/12.04.2017. 

- Lit. f) de la Art. 67^1 a fost modificată de Pct. 10, Art. unic din O.U.G. 
nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017. 

- Alin. 3) de la Art. 67^1 a suferit modificări în baza Pct. 11, Art. unic din 
O.U.G. nr. 38/18.05.2017, publicat în M.O. nr. 403/29.05.2017. 

Articolul cu numărul șaizeci și șapte vizează administrarea bugetului și 
formele de finanțare ale structurilor sportive. Sunt menționate modalitățile prin 
care bugetele anuale trebuie să fie administrate de către structurile sportive de 
drept public, cât și privat. 

 
- Titlul XI a fost completat de Pct. 7, Art. I din O.U.G. nr. 61/28.09.2016, 

publicat în M.O. nr. 773/04.10.2016. 
- Art. 68 a fost abrogat de litera m) - alin.1) de la art. 36/Leg. nr. 414/26 

.06.2002, publicat în M.O. nr. 456/27.06.2002. 
- Alin. 1) de la art. 69 a suferit modificări în baza pct. 37 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
Articolul cu numărul șaizeci și nouă precizează modalitățile prin care 

Structurile sportive fără scop patrimonial, cât și Comitetul Olimpic și Sportiv 
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Român pot obține venituri și modalitățile prin care sursele acestor venituri trebuie 
documentate. 

 
- Lit. c) de la Alin. 1) , Art. 70 a fost abrogată de Art. 96, Cap. IV din 

O.U.G. nr. 114/28.12.2018, publicat în M.O. nr. 1116/29.12.2018. 
- Lit. g) - alin.1) de la art. 70 a fost abrogată de litera f) a art. 32 din O.U.G. 

nr. 77/24 .06.2009, publicat în M.O. nr. 439/26.06.2009. 
- Lit. c^1) - alin.2) de la art. 70 a fost adăugată de pct. 1 de la Art. unic/Leg. 

nr. 221/22.05.2003, publicat în M.O. nr. 367/29.05.2003. 
- Lit. g) - alin.2) de la art. 70 a fost adăugată de pct. 40 de la art. I din Leg. 

nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 
Articolul cu numărul șaptezeci vizează modalitățile prin care MTS ( 

Ministerul Tineretului și Sportului) poate obține finanțare pentru programele și 
activitățile sportive. 

- Lit. e) - alin.1) de la art. 71 a fost abrogată de litera f) a art. 32 din O.U.G. 
nr. 77/24 .06.2009, publicat în M.O. nr. 439/26 .06.2009. 

- Lit. f) - alin.1) de la art. 71 a fost modificată de pct. 41 de la art. I din Leg. 
nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Lit. i) - alin.1) de la art. 71 a fost adăugată de pct. 42 de la art. I din Leg. 
nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Lit. a) - alin.2) de la art. 71 a fost modificată de pct. 43 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

- Lit. j) - alin.2) de la art. 71 a fost adăugată de pct. 44 de la art. I din Leg. 
nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Articolul cu numărul șaptezeci și unu vizează modalitățile prin care 
federațiile sportive naționale pot obține finanțare. 

- Lit. d) de la art. 74 a fost abrogată de litera f) de la art. 32 din O.U.G. nr. 
77/24 .06.2009, publicat în M.O. nr. 439/26 .06.2009.. 

Articolul cu numărul șaptezeci și patru vizează modalitățile prin care 
cluburile sportive naționale pot obține finanțare. 

- Lit. a) de la art. 75 a fost modificată de pct. 45 de la art. I din Leg. nr. 
472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

- Lit. f) de la art. 75 a fost modificată de pct. 45 de la art. I din Leg. nr. 
472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Articolul cu numărul șaptezeci și cinci vizează modalitățile prin care 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) poate obține finanțare. 
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- Art. 76 a fost abrogat de litera c) de la Art. unic/Leg. nr. 241/12.07.2007, 
publicat în M.O. nr. 496/24.07.2007.  

Articolul cu numărul șaptezeci și șase reprezintă  
- Art. 77 a fost abrogat de art. 85 din O.U.G. nr. 7/19.07.2001, publicat în 

M.O. nr. 435/03.08.2001.  
XII - Baza materială pentru activitatea sportivă32 
- Alin. 3) de la Art. 78 a suferit modificări în baza Pct. 11^1, Pct. 10, Art. I 

din Leg. nr. 90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018. 
- Art. 78^1 a fost completat de Pct. 11^2, Pct. 10, Art. I din Leg. nr. 

90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018  
- Art. 78^1 a fost adăugat de pct. 48 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 

publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
Articolul numărul șaptezeci și opt vizează bazele materiale necesare 

desfășurării activității sportive și modalitățile de înscriere a acestora în registrul 
dedicat bazelor sportive. 

- Alin. 1^1) de la art. 79 a fost adăugat de art. 45 din O.U.G. nr. 
83/12.12.2014, publicat în M.O. nr. 925/18.12.2014.  

- Art. 79 a suferit modificări în baza pct. 49 de la art. I din Leg. nr. 
472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

Articolul numărul șaptezeci și nouă se referă la regulile și normele care 
trebuie respectate în cazul desființării bazelor sportive. 

- Alin. 3) de la art. 80 a revenit la forma anterioară prin respingerea O.U.G. 
nr. 77/2010, de Leg. nr. 145/30.04.2013, publicată în M.O. nr. 254/8.05.2013. 

- Alin. 4) de la a revenit la forma anterioară prin respingerea O.U.G. nr. 
77/2010, de Leg. nr. 145/30.04.2013, publicată în M.O. nr. 254/8.05.2013. 

- Alin. 5) de la art. 80 a suferit modificări în baza pct. 50 de la Art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Alin. 6) de la art. 80 a suferit modificări în baza pct. 50 de la Art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

- Alin. 9) de la art. 80 a suferit modificări în baza pct. 2 de la Art. unic/Leg. 
nr. 221/22.05.2003, publicat în M.O. nr. 367/29.05.2003.  

- Alin. 11) de la art. 80 a suferit modificări în baza pct. 2 de la Art. unic/Leg. 
nr. 221/22.05.2003, publicat în M.O. nr. 367/29.05.2003. 
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- Lit. f) - alin. 12) de la art. 80 a fost adăugată de pct. 51 de la art. I din Leg. 
nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Alin. 12) de la art. 80 a suferit modificări în baza pct. 2 de la Art. unic/Leg. 
nr. 221/22.05.2003, publicat în M.O. nr. 367/29.05.2003. 

- Alin. 14) de la art. 80 a suferit modificări în baza pct. 52 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

- Alin. 15) de la art. 80 a suferit modificări în baza pct. 52 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Articolul cu numărul optzeci vizează mai multe aspecte legislative cu 
privire la bazele sportive. Acestea cuprind modalitățile de finanțare, condițiile 
care trebuie respectate pentru a fi scoase la vânzare sau prin care se pot închiria, 
modalitățile prin care se poate face intabularea dreptul de proprietate cu taxele 
aferente, regulile de funcționare ale complexelor sportive conform anumitor 
regulamente menționate și modalitatea de gestionare a veniturilor obținute din 
valorificarea bunurilor care se află în patrimoniul complexelor sportive. 

- Art. 83^1 a fost adăugat de pct. 53 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 
publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004. 

- Art. 83^2 a fost adăugat de pct. 53 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 
publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.. 

Articolul numărul optzeci și trei se referă la obligațiile deținătorilor bazelor 
sportive și la modalitățile prin care acestea trebuie îndeplinite. 

XIII - Prevenirea violenței în sport și lupta împotriva dopajului33 
- Alin. 2) de la art. 86 a suferit modificări în baza Art. unic/Leg. nr. 

293/24.10.2005, publicat în M.O. nr. 953/27.10.2005.  
- Alin. 3) de la art. 86 a suferit modificări în baza pct. 54 de la art. I din 

Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Alin. 4) de la art. 86 a fost adăugat de pct. 55 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Alin. 5) de la art. 86 a fost adăugat de pct. 55 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
Articolul cu numărul optzeci și șase vizează control de doping și normele 

de etică pe care trebuie să le respecte sportivii și tehnicienii. 
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XIV - Sancțiuni34 
- Lit. i) de la art. 88 a fost adăugată de pct. 56 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004..  
- Lit. j) a art. 88 a fost adăugată de pct. 56 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 

publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. k) a art. 88 a fost adăugată de pct. 56 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 

publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
- Lit. l) de la art. 88 a fost adăugată de pct. 4 de la art. I din Leg. nr. 

34/13.03.2009, publicat în M.O. nr. 163/17.03.2009.  
- Art. 88^1 a fost adăugat de pct. 57 de la art. I din Leg. nr. 472/2004, 

publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
Articolul cu numărul optzeci și opt se referă la faptele care sunt considerate 

infracțiuni și la cuantumul amenzilor aferente fiecărui tip de infracțiune comisă 
în domeniul sportului. 

- Lit. b) - alin.1) de la art. 89 a fost modificată de pct. 5 de la art. I din Leg. 
nr. 34/13.03.2009, publicat în M.O. nr. 163/17.03.2009.  

- Alin. 1) de la art. 89 a suferit modificări în baza pct. 58 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Articolul cu numărul optzeci și nouă se referă la anumite contravenții 
specificare în articolul precedent, respectiv optezi și opt,  și reprezintă actualizări 
ale valorilor amenzilor, stabilite prin ordonanțele de urgență în baza cărora au fost 
actualizate. 

- Lit. a) - alin.1) de la art. 91 a fost modificată de pct. 59 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

- Alin. 2) de la art. 91 a suferit modificări în baza pct. 60 de la art. I din 
Leg. nr. 472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Articolul cu numărul nouăzeci și unu vizează sancțiunile aplicate 
personalului instituțiilor sportive. Acțiunile enumerate în acest articol se aplică în 
cazul în care sunt realizate mai multe încălcări de lege sau în baza nerespectării 
mai  multor norme.  

- Art. 92 a suferit modificări în baza pct. 61 de la art. I din Leg. nr. 
472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  

Articolul cu numărul nouăzeci și doi vizează sancțiunile care se aplică prin 
nerespectarea articolelor șaptezeci și opt și șaptezeci și nouă cu privire la bazele 
sportive. 
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XV - Dispoziții tranzitorii și finale35 
- Titlul XV a fost completat de Pct. 11^3, Pct. 10, Art. I din Leg. nr. 

90/16.04.2018, publicat în M.O. nr. 335/17.04.2018  
- Art. 95 a suferit modificări în baza pct. 62 de la art. I din Leg. nr. 

472/2004, publicat în M.O. nr. 1062/16.11.2004.  
Articolul cu numărul nouăzeci și cinci menționează faptul că dispozițiile 

legii sportului se completează cu prevederile unor ordonanțe de urgență și a unor 
decrete. Analiza și sinteza realizată a evidențiat numeroasele modificări și 
completări ale legii 69/2000 de la aprobare (promulgare) și până în prezent. 
Figura de mai jos prezintă ponderea acestor schimbări, raportat la legea supusă 
analizei în integralitatea ei. 

                    
FIGURĂ 18. PONDEREA MODIFICĂRILOR ȘI COMPLETĂRILOR LEGII 69/2000 

                                                          Sursa: autorul 

 

6.3. Ultima modificare a legii sportului – analiza critică 
În ianuarie 2018, a fost trimisă cu la Parlamentul României legea pentru 

ordonanța cu numărul treizeci și opt din anul 2017, pentru a fi reevaluată, în baza 
deciziei președintelui României. 

Legea a fost trimisă înapoi la Parlament pentru a identifica modurile prin 
care activitățile sportive ar putea fi desfășurate și finanțate, anumite condiții care 
ar ajuta la facilitarea finanțării acestora și alte elemente administrative legate de 
bazele sportive și imobilele folosite în scop administrativ în sport.   

În ceea ce privește articolul 1 se are în vedere reglementarea imobilelor 
gratuite pentru a găzdui activități sportive, baze și instalații de proprietate.  
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Președintele României a promulgat în data de 13 aprilie decretul privind 
aprobarea O.U.G. 38/201736 privind modificarea și completarea Legii Educației 
fizice și sportului nr. 69/2000. Prevederile precedente puteau împiedica buna 
funcționare a raporturile juridice dintre structurile sportive și administrația locală. 
Prin modificările efectuate se permite alocarea unor sume din bugetul local cu 
scopul de a finanța activități sportive . 

 

6.4. Elemente de noutate în modificările legislative 
Foarte multe elemente de noutate pot fi identificate în nota de 

fundamentare la OUG 38/201737 creată cu scopul de a modifica leg. 69/2000. În 
cadrul acesteia sunt prezentate mai multe schimbări preconizate. Una dintre 
aceste schimbări constă într-un contract de activitate sportivă care se încheie între 
sportiv și structura competentă. Veniturile participanților sunt reglementate de 
Codul fiscal și pot fi încadrate ca activității independente.  

În cuprinsul notei de fundamentare a hotărârii pentru modificarea și 
completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobată prin H.G. 
nr 144/2007,38 se specifică necesitatea modificării art. 18 din Legea nr. 69/2000 
având în vedere neclaritatea formulării. Lipsa clarității poate duce la interpretări 
de multe ori neconforme cu intenția legiuitorului. 

Cele mai importante elemente de noutate pot fi considerate modificările și 
completările Legii 215/2001 39  care vizează finanțarea sportului din fondurile 
publice, disponibile pentru toate organizațiile și structurile sportive autorizate 
prin Certificatul Sportiv (ce trebuie obținut în condițiile legii). Un alt element 
important de noutate este reprezentat de modificarea condițiilor prin care se 
încheie Contractele Individuale de muncă și Contractele de Activitate Sportivă. 
Acestea sunt modificate în baza OUG 25/201840 de modificare a Codului Fiscal 
și 631/19.06.2017 al MTS și 890/20.06.2017 al MMJS 

 

6.5. Sistemele de finanțare în domeniului sportului și obstacole în 
dezvoltare 

În orice domeniu aflat în continuă dezvoltare, finanțarea este un factor 
foarte important. Lipsa finanțării sau finanțarea insuficientă poate genera blocaje 
și poate opri domeniul respectiv din dezvoltare. Comunicarea eficientă a 
metodelor de finanțare publică este un alt factor important. Voi încerca să prezint 
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37 Publice, M. F. Selecție de noutăți legislative din perioada 01.10. 2017-30.11. 2017 Octombrie 2017. 
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39 Publice, M. F. Selecție de noutăți legislative din perioada 01.10. 2017-30.11. 2017 Octombrie 2017. 
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succint situația actuală și să identific câteva obstacole în dezvoltarea sportului în 
comparație cu țări din U.E. 

În ceea ce privește finanțarea sportului, în comparație cu alte țări din UE, 
România are una dintre cele mai mici alocări financiare pentru sport. O altă 
problemă în domeniul finanțării este cea a indemnizațiilor. În urma ultimelor 
modificări, sportivii romani participanți la diverse competiții internaționale, 
precum și antrenorii acestora și alți tehnicieni, vor putea fi premiați de către 
Ministerul Tineretului și sportului pentru performantele deosebite obținute. Până 
în prezent, potrivit prevederilor HG nr. 311/2003, puteau fi premiate doar 
rezultatele  deosebite obținute la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, 
Campionatele Europene, Jocurile Paralimpice. Aceste indemnizații se acordă pe 
perioada procesului de pregătire sportivă și a competițiilor, în baza propunerii 
federațiilor sportive naționale de specialitate.  

Conform hotărârii, membrii comisiilor multidisciplinare din COSR sau 
MTS pot fi premiați individual în cazul în care contribuie la obținerea unor 
rezultate deosebite în cadrul competițiilor sportive internaționale, însă valoarea 
acestor premii nu poate depăși un sfert din valoarea premiilor care au fost 
acordate pentru evenimentul respectiv.  

De asemenea, în cazul rentelor viagere, acestea se acordă celor care 
primesc o medalie (aur, argint sau bronz) la Jocurile Olimpice, Paralimpice și 
Campionatele Mondiale. Observăm că și la articolele privitoare la protecția 
socială a sportivilor de performanță din Titlul X al legii 69/2000 au fost aduse 
modificări așa cum se vede mai jos. 

La Art. 64 au fost modificate și completate: 

- Pct(1) prin Legea 194/2015 și O.U.G. 61/2016 
- Pct(2) prin O.U.G. 61/2016 
- Pct(3) prin O.U.G. 61/2016 
- Pct(5) prin Legea 194/2015 și O.U.G. 61/2016 
- Pct(5), lit.b prin Legea 225/2001 și O.U.G. 61/2016 
- Pct(6) prin Legea 225/2001 , Legea 194/2015 și O.U.G. 61/2016 

Art. 65 a fost modificat și completat de Legea 472/2004 

Odată cu adoptarea Ordonanței de urgență nr. 61/2016 s-au modificat: 

- Articolul 64, alineatele (1), (11) și (3) 
- Articolul 64 alineatul (5), litera b) 
- La articolul 64 alineatul (5), după litera b) se introduce litera c) 
- Articolul 64, alineatul (6) este abrogat 
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Odată cu aceasta observăm o reparație morală și socială față de cei care au 
fost marginalizați, și anume personalul din jurul sportivilor  care contribuie la 
realizarea activității sportive fără de care nu am putea vorbi de performanța 
sportivă prin introducerea literei e) la articolului 671. 

În cazul sportivilor care participă la aceste competiții, însă nu obțin medalia 
de aur, bronz sau argint nu există niciun fel de premiu. S-ar putea implementa o 
rentă viageră sau o formă de remunerație pentru ceilalți participanți din cadrul 
Jocurilor Olimpice, al Jocurilor Paraolimpice, astfel încât să fie încurajați și 
performerii în devenire și cei ce punctează pentru clasamentul pe țări la Jocurile 
Olimpice. 

 

6.6. Propuneri legislative privind sportul 
1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației 

fizice și sportului nr.69/2000 
Această propunere legislativă a fost propusă cu scopul de a dezvolta un cadru 
normativ care să poată sprijini finanțarea organizațiilor sportive.  În 
completările sugerate sunt vizate articolele 29, 30 și 69.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul Educației fizice și sportului 

Următoarea propunere pe care vreau să o prezint vizează modificări ale 
unor acte normative din domeniul Educației și sportului.  Inițiatorii descriu că în 
prezent, conform curriculumului stabilit prin ordin de ministru și nu prin lege, 
disciplina educație fizică școlară este prevăzută în planurile de învățământ cu un 
număr de ore diferențiat. Conform statisticilor oficiale din 2016, unul din trei 
tineri din țara noastră nu face sport, iar nouă din zece petrec mai mult timp pe 
internet, televizor sau folosind Jocurile video. Problema identificată constă în 
faptul că programa școlară este foarte încărcată, motiv pentru care elevii nu au 
timp să acorde suficientă atenție sportului. Propunerea constă în majorarea 
timpului alocat activităților sportive la nivelul învățământului preuniversitare, 
ante-preșcolar, preșcolar, gimnazial, liceal și superior. Aceasta prevede creșterea 
numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învățământ și introducerea probei 
practice de evaluare a competențelor motrice ca disciplină obligatorie a 
examenului de bacalaureat, în vederea dezvoltării sportului de masă. Propunerea 
a primit un aviz favorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale, însă a fost respinsa de către Camera 
Deputaților . 
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3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul Educației și sportului 

Această propunere se referă la finanțările nerambursabile din fondurile 
publice, și justifică această completară propusă prin faptul că în totalul 
cheltuielilor efectuate de structurile sportive cărora le sunt destinate aceste 
finanțări nerambursabile, cheltuielile salariale au o pondere foarte mare și nicio 
activitate sportivă nu poate fi concepută fără efortul sportivilor, antrenorilor, etc, 
iar excluderea dintre cheltuielile eligibile tocmai a renumerațiilor cuvenite 
acestora este nejustificată. 

Modificarea propusă vizează articolul 69 respectiv contractul de muncă și 
cheltuielile de natură salarială. Guvernul nu a susținut adoptarea acestei propuneri 
legislative.  

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
Educației fizice și sportului nr.69/2000 

Aceasta vizează renta viageră și are ca obiect modificarea și completarea 
legii 69/2000 în sensul introducerii unui nou articol prin care să beneficieze de 
rentă viageră și sportivii de performanță care obțin la competițiile următoare, 
clasarea pe locurile patru, cinci și șase la Campionatele Mondiale sau Europene.  

Au fost propuse modificări care vizează articolul 61 și se referă la 
precizarea renumerațiilor în procent pentru clasarea pe toate locurile de la 1 până 
la 6.  Se menționează și modalitatea de alocare a fondurilor pentru renta viageră 
cât și modul în care renta viageră ar urma să fie plătită în fiecare lună.  Guvernul 
nu a susținut adoptarea acestei inițiative legislative. 

 

CAPITOLUL 7 
7.1. OPINII ALE SPECIALIȘTILOR DIN SPORT REFERITOARE LA 

REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE DIN DOMENIU 
Pentru a determina nevoia unor modificări legislative în domeniul sportului 

au fost administrate mai multe interviuri ca metodă de recoltare a datelor. Au fost 
concepute 13 întrebări în scopul evidențierii nevoilor organizațiilor sportive. 

 Au fost intervievați 20 de subiecți care lucrează /colaborează cu astfel de 
instituții (antrenori, profesori, directori de organizații/asociații sportive) din 
București, Galați, Iași. Întrebările vizează probleme identificate și prin diverse 
proiecte de lege: sponsorizarea, renta viageră, contractul de activitate sportivă, 
alocarea fondurilor pentru promovarea sportului, infrastructura, potențiale 
venituri de la Loteria Română, relația dintre sport și media. Întrebările vizează 
diferite domenii, cum ar fi infrastructura, domeniul economic, social și dat fiind 
faptul că se discută aspecte ale legilor, toate vizează domeniul legislativ. Având 
în vedere complexitatea reglementarilor legislative prin formularea întrebărilor 
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am urmărit acoperirea aspectelor relevante cum ar fi: economic, social, 
infrastructură, management, marketing. 

 

7.2. Rezultate obținute și interpretarea lor 
În prezent, dezvoltarea sportivă și dezvoltarea cluburilor sportive din 

România este afectată de o serie de impedimente, cum ar fi: 

- scăderea numărului de persoane interesate să practice sportul de masă și 
sportul de înaltă performanță în România;   

-legislația cu exprimări neclare sau necesitatea unor completări care să fie 
adaptate la nevoile actuale ale sportivilor;  

- diferite lacune în legislația actuală, pe care această lucrare încearcă să le 
identifice 

- lipsa motivării unei cariere pe termen lung, cauzată de o competiție foarte 
acerbă ce poate cauza un stresa foarte mare pe termen lung și de lipsa unor 
compensații stimulente pentru sportivii care ating performanțe mai joase de 
locurile întâi, doi și trei la competițiile și olimpiadele internaționale 

- lipsa finanțării pentru activități sportive. 

 Acest context este și mai important, pe măsură ce criza financiară 
mondială marchează aceste dificultăți cu care se confruntă sportul românesc. 
Sursele de finanțare alocate mișcării sportive din România sunt printre cele mai 
slabe din Europa. Astfel, prin Legea bugetului de stat din 2012, mișcarea sportivă 
primește aproximativ 10 milioane de euro, spre deosebire de Anglia care 
beneficiază de peste 700 de milioane de euro pe an, Polonia aproximativ 450 de 
milioane Euro. Statele care posedă cele mai mari bugete sportive sunt de departe 
Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, Elveția, și în special în SUA, Rusia și 
China. 

Spre deosebire de normele juridice, normele sportive sunt elaborate și 
instituite de către federațiile de profil și au ca obiectiv principal organizarea 
competițiilor sportive: „Normele care provin de la mișcarea sportivă se 
raportează la un obiectiv unic: acela de a organiza competiții, adică de a face 
posibile și efective existența și desfășurarea lor” în accepțiunea lui (Puţ, I.S, 
2017).41          

Sportul reprezintă un fenomen social și economic în ascensiune maximă, 
cu o contribuție ridicată la realizarea și implementarea obiectivelor strategice ale 
Uniunii Europene privind solidaritatea și prosperitatea. Există mai multe 

                                                             
41 Puț, I.S. (2017) Jurisprudența nr.4/2017, publicat online https://doi.org/10.24193/SUBBiur.62(2017).4.10 

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.62(2017).4.10
https://doi.org/10.24193/SUBBiur.62(2017).4.10
https://doi.org/10.24193/SUBBiur.62(2017).4.10
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concepte noi generate de învățământul superior, cum ar fi cultura sportivă sau 
spațiul sportiv. 

 Aceste concepte au fost certificate în literatura de specialitate bazate pe 
diverse rezultate ale cercetării. Dată fiind importanța acestuia, ar trebui alocate 
fonduri suficiente și ar fi necesar să se acorde o atenție foarte mare și cadrului 
legislativ pentru susținerea dezvoltării sportului și a sportivilor de performanță. 
În sistemul sportiv românesc, legislația prezintă diverse exprimări simpliste și 
vagi, ceea ce poate genera confuzii și poate duce la disfuncționalități.  

Printre lacunele legislative, menționez: 

• asimilarea contractului de servicii sportive cu contractul de muncă; 

• existența unei legi de sponsorizare echilibrată; 

• direcționarea unor sume rezonabile de bani de la Loteria Română la sport; 

• o masă clară cu baze sportive enumerate într-un registru unic. 

• În prezent, dezvoltarea sportivă și dezvoltarea cluburilor sportive din 
România este afectată de o serie de impedimente, cum ar fi: 

• diferite lacune în legislația actuală, care sunt totuși identificate și soluții 
sunt prezentate în propuneri legislative; 

• lipsa unor structuri de finanțare pentru activități sportive care să fie 
adaptate la nevoile actuale în domeniul sportiv. 

Lipsa unor programe care să optimizeze sistemul sportiv de performanță 
poate influența în mod negativ practicarea sportului în masă, identificarea unor 
noi talente și susținerea acestora pe parcursul dezvoltării. Dezvoltarea 
infrastructurii sportive este de asemenea importantă în evoluția domeniului 
sportiv. O parte dintre bazele sportive existente în trecut sunt fie nefuncționale, 
fie au trecut în administrarea unor instituții private, devenind astfel inaccesibile 
publicului larg. Mai mult, există regiuni întregi în țara noastră care nu beneficiază 
de dotări minime de infrastructură care să facă posibilă practicarea sportului. 

Este importantă în acest sens și necesară dezvoltarea unor posibile 
campanii de atragere a unor noi resurse financiare din mediul privat – 
parteneriate private, ONG-uri, etc. 
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CAPITOLUL 8 

CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Din anul 2000 și până în prezent, Legea Educației fizice și sportului nr. 
69/2000 a fost modificată de foarte multe ori, însă modificările s-au făcut 
secvențial, de cele mai multe ori punctual, doar pentru un anumit aspect al 
activității, fără a se urmări și realiza o corelare a prevederilor întregului act 
normativ. 

Dată fiind evoluția domeniului sportiv, din anul 2000 și până în prezent, 
este necesară modificarea și completarea cadrului normativ astfel încât acesta să 
permită o dezvoltare durabilă a sportului românesc și să contureze o ambianță 
favorabilă dezvoltării și susținerii sportivilor de performanță. 

Un aspect particular, în procesul pregătirii mentale, îl reprezintă interesul 
și susținerea pe care trebuie să o primească jucătorii care  nu  intră  direct  în  
competiție  (jucători  de  rezervă), sau participă la competiții însă nu câștigă unul 
dintre primele trei locuri.  

Un optim motivațional poate fi obținut prin modelarea unei structuri de 
finanțare și a unui cadru legislativ care să compenseze și participarea la competiții 
internaționale, olimpiade și concursuri, nu doar câștigarea primelor locuri. Prin 
sisteme eficiente de finanțare se pot organiza activități în care să fie implicați 
sportivi participanți la concursuri internaționale, chiar dacă nu au câștigat primele 
locuri, se pot modela diverse forme de renumerații, etc. 

 

PARTEA A III-A 

CAPITOLUL 9 

DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII FINALE 

 

9.1. Premisele cercetării 
Sportul se manifestă ca o interacțiune formală între un actor, context și alți 

actori într-un sistem simbolic convențional. Asemenea oricărui alt aspect al 
culturii umane, activitatea sportivă este înscrisă în cadrul sistemelor socio-
culturale, din care sunt definite caracteristicile care o formează, precum și în 
cadrul unor societăți specifice. Performanța sportivă este rezultanta a patru 
variabile, conform afirmațiilor lui Epuran, M. citat de (Șunea, R., 2017).42 

                                                             
42 Șunea, R.(2017). ,,Sportul de performanță și psihologia sportivă”. Studia Universitatis Vasile Goldis, Physical 
Education & Physical Therapy Series, vol.27, p.6-23 
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Paradigma 4A, după Mihai Epuran: 

1. Aptitudinea   

2. Atitudinea   

3. Antrenamentul   

4. Ambianța (Șunea, R., 2017) 43 

Pe lângă acestea, motivația este principalul factor determinant al 
performantelor sportive. Un sportiv sau o echipa  motivată poate atinge succesul 
mult mai ușor, deoarece experiența sportivă trăită are un grad de satisfacție mult 
mai ridicat. O astfel de experiență pozitivă poate simplifica experimentarea 
eșecurilor, care fac parte din traiectoria pe care un sportiv de performanță trebuie 
să o parcurgă pentru a ajunge la un anumit nivel de dezvoltare(Camiré. M., et al, 
2011) 44. 

Atitudinea definitorie pentru un sportiv aspirant la performanță este 
dependentă de încrederea în sine și de motivația acestuia. Anxietatea de 
competiție este resimțită mai puțin la sportivii de performanță, aceștia au o 
capacitate de concentrare mult mai puternică (Coakley, J, 2011)  45 

Cadrul social, legislativ și economic nu poate avea un impact direct asupra 
psihicului sportivului de performanță, deoarece acesta este capabil de auto-
reglare, însă pot afecta indirect motivația acestuia și încrederea în sine a 
sportivului, factori care îi pot influența atitudinea. Psihologul,  alături  de  antrenor  
și  ceilalți  membri  care se ocupă de dezvoltarea acestuia contribuie  decisiv  în  
motivarea  sportivului  sau  a  echipei  și  la  menținerea unui climat de 
performanță. În opinia lui Baly et al (2013), un aspect particular, în procesul 
pregătirii mentale, îl reprezintă interesul și susținerea pe care trebuie să o 
primească jucătorii care  nu  intră  direct  în  competiție  (jucători  de  rezervă), 
sau participă la competiții însă nu câștigă unul dintre primele trei locuri (Baly I., 
et al,  2013)46 . 

În sport se pune un accent foarte mare pe competiție însă nu și pe generarea 
unor experiențe de participare pozitive pentru sportivi. O pregătire mentală  
adecvată  implică  menținerea unui optim motivațional. 

                                                             
43 Șunea, R. (2017). ,,Sportul de performanță și psihologia sportivă”. Studia Universitatis Vasile Goldis, Physical 
Education & Physical Therapy Series, vol.27,  p.6-23 
44 Camiré, M., Forneris. T., Trudel. P., Bernard. D. (2011) „Strategies for helping coaches facilitate positive 
youth development through sport”, Journal of Sport Psychology în Action,  p.292–99. 
45 Coakley, J. (2011) „Youth sport: What counts as “positive” development”. Journal of Sport and Social Issues. 
vol. 35, p.306 
46 Balyi, I., Way, R., Higgs, C. (2013). Long-term athlete development. Champaign, IL: Human Kinetics. Irish 
Booksellers, Portland, ME, U.S.A. 
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Acest optim motivațional poate fi obținut și prin contribuția finanțării, prin 
modelarea unei structuri de finanțare și a unui cadru legislativ care să compenseze 
și participarea la competiții internaționale (CE,CM,JO) și concursuri, nu doar 
câștigarea primelor locuri. Prin sisteme eficiente de finanțare se pot organiza 
activități în care să fie implicați sportivi participanți la concursuri internaționale, 
chiar dacă nu au câștigat primele locuri, se pot modela diverse forme de 
remunerație.  

Un alt exemplu ar fi propunerea legislativă Lege pentru completarea Legii 
Educației fizice și sportului nr. 69/2000 care avea drept scop reglementarea la 
nivel de lege a posibilității acordării, prin hotărâre de Guvern, de premii/ 
recompense sportivilor care au obținut performanțe deosebite în competiții 
sportive. Promovarea propunerii legislative era de natură să elimine eventualele 
inechități ce ar putea să apară în acordarea acestora.47 

 

9.2.  Scopul obiectivele sarcinile și ipotezele cercetării 
Cercetarea de bază din conținutul părții a III-a a prezentei teze are în 

componență trei studii, unul referitor la managementul în sport și efectele 
reglementărilor legislative acestuia , al doilea un studiu de caz care a vizat 
sponsorizarea în sportul românesc și al treilea un sondaj de opinie privind aspecte 
de importanță majoră care ar necesita atenție și actualizări ale reglementărilor 
legislative. 

Scopul cercetării de bază este elaborarea unui material asupra situației 
actuale privind corelarea unor aspecte de importanță majoră pentru sport. 

Obiectivele pe care le-am stabilit pentru cercetarea din partea a -III- a a 
tezei sunt : 

- Evidențierea unor efecte ale reglementărilor legislative asupra 
managementului in sport; 

- Realizarea analizei corelative schimbări legislative –marketing sportiv  ca 
efect al reglementărilor legislative 

- Determinarea importanței și percepției privind sponsorizarea și modalitatea 
implementării în practică 

- Stabilirea nivelului de percepție referitoare la renta viageră, contractul de 
muncă și programelor dedicate, ca instrumente de stimulare, motivare și 
protecție socială a sportivilor de performanță. 

Sarcinile cercetării preliminare 

                                                             
47 http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15462 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=15462
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- documentare privind managementul în sport ; 
- analizarea unor documente și dispoziții oficiale pentru evidențierea 

eventualelor efecte în ceea ce privește managementul sistemului 
sport , dar și a structurilor din componența acestuia; 

- studierea documentelor specifice procesului de sponsorizare; 
- studierea cadrului legislativ cu referire la  sponsorizarea în sport și 

sistematizarea lor; 
- realizarea studiului asupra corelației dintre cadrul legislativ și 

modalitățile de sponsorizare în sportul românesc; 
- conceperea chestionarului pentru sondajul de opinii; 
- realizarea analizei cantitative și calitative asupra aspectelor cuprinse 

în chestionarul de opinie. 

Ipotezele cercetării de bază 

În vederea realizării cercetării proiectate, pe baza documentării, 
dialogurilor cu specialiști și sportivi, formulăm următoarele ipoteze : 

Ipoteza 1. Cunoașterea efectelor schimbărilor legislative asupra 
managementului în sport determină noi abordări și dezvoltări ale acestuia pe 
direcții de interes cu implicații în abordarea managementul strategic. 

Ipoteza 2. Nivelul de conștientizare a importantei sponsorizării constituie 
o pârghie posibilă de oportunitate pentru susținerea performanței sportive. 

Ipoteza 3. Necesitatea îmbunătățirii reglementărilor legislative privitoare 
la contractul de muncă, renta viageră, a infrastructurii și a programelor în sport 
este percepută ca factor esențial în dezvoltarea sportului din România și 
reprezintă un procent semnificativ din opiniile subiecților participanți la 
cercetare. 

 

9.3. Metodele folosite în cercetarea de bază  
În vederea recoltării datelor necesare realizării cercetării de bază, 

prelucrării și interpretării lor am folosit următoarele metode: 

- studiul documentar     

- analiza comparativă 

- analiza funcțională (legislativă și financiară) 

- analiza corelativă  

- ancheta prin chestionar si interviu 

- triangularea 
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- analiza cantitativă și calitativă 

- studiu de caz 

În cercetarea de bază metoda analizei este folosită ca metodă principală de 
investigare, prin aplicarea căreia s-au vizat mai multe aspecte de interes: 
sponsorizarea și relația cu legislația, renta viageră și modalitatea de percepție a 
acesteia, contractul de muncă. De asemenea triangularea, studiul de caz, analiza 
cantitativă și calitativă  au servit la corelarea informațiilor obținute prin aplicarea 
chestionarelor și interpretarea acestora. 

 

9.4. Organizarea și desfășurarea cercetării 
Cercetarea este organizată în baza studiul bibliografiei relevante și a 

cercetării exploratorii cu referire la tema aleasă pe baza metodelor selectate 
pentru cercetare.  

 

9.5. Subiecții cercetării 

Populația de interes este reprezentată de sportivii de performanță, 
managerii din sport, profesori și studenți, cât și persoanele implicate în organizații 
sportive și alte structuri ale sportului  etc.  

9.6. Etapele cercetării  

  Etapele cercetării sunt următoarele: 

• Stabilirea principalelor aspecte de cercetare 

• Identificarea problemei de cercetare și formularea clară a acesteia: 
identificarea metodelor de sponsorizare în România în domeniul 
sportului  și identificarea obstacolelor economice sau legislative din 
domeniul sportiv care afectează sportivii, antrenorii și organizațiile 
sportive.  

• Informarea și documentarea bibliografică 

• Conceperea instrumentelor 

• Stabilirea grupului de subiecți 

• Aplicarea chestionarului și recoltarea de date 

• Ordonarea, prelucrarea și interpretarea datelor 

• Elaborarea părții a-III-a a tezei 
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CAPITOLUL 10 

CONȚINUTUL CERCETĂRII 

 

10.1. Managementul sportiv în România și efecte ale modificărilor 
legislative asupra acestuia 

În România, managementul sportiv se desfășoară la nivelul administrației 
guvernamentale, respectiv MTS și în instituțiile subordonate acesteia, dar și la 
nivelul structurilor sportive, al asociațiilor sportive și al federațiilor sportive 
naționale. Politicile pe care se bazează tehnicile de management în România sunt 
stabilite fie de instituțiile guvernamentale sau de organizațiile sportive, însă 
ambele trebuie să respecte politicile stabilite de organismele Uniunii Europene, 
și anume: 

• drept de constituire; 

• resurse umane; 

• planificarea activității; 

• rezolvarea problemelor; 

• etică; 

• legislație; 

• tehnologii noi; 

• sisteme informaționale; 

• relații publice; 

• comunicare; 

• promovare; 

• servicii specifice ramurii sportive; 

• leadership; 

• motivație. (Opriș, 2002).48 

În ceea ce privește resursele materiale ale structurilor sportive, în ultimii 
ani, mai multe baze sportive, clădiri și anexe au fost trecute din proprietatea 
statului pe o perioada de 49 ani în administrarea unor federații sportiv49e, prin 

                                                             
48  Opriș, V. Marketing și comunicare în sport Editura Uranus, Bucuresti, 2002 

49 H.G. 97/2002 
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H.G. 97/2002. Gestionarea resurselor financiare este foarte importantă în 
management, însă este importantă și înțelegerea modalităților de a obține resurse 
financiare. Aceste fonduri pe care structurile sportive își structurează bugetul se 
realizează din: 

• subvenții de la bugetul de stat; 

• sume obținute din autofinanțare (activități conexe, servicii pentru 
populație, închirieri spatii); 

• din contracte cu societăți economice puternice - cu sponsori 

• din donații. 

Este necesar ca structurile sportive din România să ia în calcul 
particularitățile cerute de domeniul sportiv, dar ca modelul de management 
utilizat să fie unul bazat pe modele și tehnici științifice, care să influențeze 
succesul acestora. Managementul nu trebuie considerat o modalitate de  a rezolva 
problemele, ci mai degrabă o știință aplicată în sport (Penciulescu și Braboveanu, 
2011).50  

Efectele modificărilor legislative asupra managementului sportiv 

Guvernele altor țări din UE și SUA consideră că sportul este un vehicul al 
naționalismului, al dezvoltării economice sau al dezvoltării sociale. Prin urmare, 
este responsabilitatea și competența lor să adopte politici și legislații care să 
sprijine, să controleze sau să reglementeze activitățile de organizații sportive.  

Majoritatea guvernelor sprijină institutele de formare de elită să asiste în 
dezvoltarea sportivilor pentru competiția națională și internațională, să ofere 
finanțare organizațiilor sportive naționale, să sprijine organizațiile sportive să 
candideze la evenimente importante și să faciliteze construcția unor stadioane 
importante. În schimbul acestui sprijin, guvernele pot influența dezvoltarea 
sportului prin recrutarea mai multor participanți. 

Guvernele în mod normal reglementează, de asemenea, activitățile 
organizațiile sportive prin legislație sau acordarea de licențe în domenii precum 
relațiile industriale, anti discriminarea, fiscalitatea și guvernanța corporativă. 
Situația economică sportivă în România este însă afectată de o gestionare 
nearmonioasă a legislației și fiscalității. 

Importanța sportului este recunoscută în Tratatul de Funcționare al Uniunii 
Europene, și anume în articolul numărul 6 și articolul numărul 165. Promovarea 
sportului este de asemenea inclusă ca obiectiv instituțional: ”promovarea 

                                                             
50 Penciulescu, G., Braboveanu, M. (2011). Opinii cu privire la optimizarea managementului În structurile 
sportive, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I” 
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activităților sportive, luând în considerare natura specifică, structurile bazate pe 
activitate voluntară, precum și funcția socială și educațională a sportului”51. 

Importanța articolului 165 rezidă și din implicațiile acestuia asupra 
domeniului sportiv, implicații pe care le prezentăm în figura de mai jos. 

 

 
 

 

FIGURĂ 19. APLICAȚIILE ARTICOLULUI 165. 

Sursa: autor 

10.2. Marketingul  sportiv ca efect al reglementărilor legislative din 
domeniul sportiv 

Industria sportului a evoluat foarte mult pe mai multe fronturi în ultimele 
decenii. Adoptarea tehnologiei și crearea unor noi oportunități de consum a ajutat 

                                                             
51 strategia de dezvoltare a sportului în românia - perioada 2016 -2032 
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la promovarea sportului. Practicile de marketing în sport s-au schimbat și victoria 
nu mai este singurul obiectiv din acest punct de vedere. În literatura de specialitate 
exista mai multe  definiții ale marketingului sportiv (Mullin, Hardy și Sutton, 
1993; Parkhouse, 199652; Pitts și Stotlar, 1996)53. Majoritatea descriu tipuri de 
marketing utilizate în sport, însă definiția lui Mullin, Hardu și definiția lui Sutton 
din 1993 54menționează în mod explicit procesul de schimb: Toate activitățile 
generate pentru a întâlni standardele și nevoile consumatorilor de sport sunt 
realizate prin procesul de schimb.55 Marketingul sportiv a dezvoltat două forțe 
majore: promovarea produselor și serviciilor de sport în mod direct pentru 
consumatori și utilizarea unor tehnici de marketing specifice pentru alți 
consumatori și produse industriale sau servicii prin intermediul promoțiilor 
sportive.56 

 Pitts și Stotlar (2007) au definit marketingul sportiv ca „procesul de 
proiectare și implementare a activităților pentru producție, stabilirea prețurilor, 
promovarea și distribuirea unui produs sportiv pentru a satisface nevoile sau 
dorințele consumatorilor și pentru a realiza obiectivele57 ". 

La început, marketingul sportiv era centrat pe plasarea produselor și 
dezvoltarea credibilității produsului. Pe la începutul anilor 80, marketerii au 
început să folosească sportul ca unul dintre instrumentele lor eficiente de 
marketing.58  

Popularitatea sportului a marcat o creștere a vizibilității echipelor și, cel 
mai important, a sportivilor săi. În urma acestei creșteri de vizibilitate a sportului, 
agenții de publicitate au considerat că este din ce în ce mai valoros să facă echipă 
cu vedete sportive - cum ar fi Nike care a semnat un contract de colaborare cu 
Michael Jordan - pentru a-și face brandul și mai vizibil. 

Consumatorii de sport pot fi împărțiți în două piețe – spectatorii și 
participanții. Spectatorii sunt cei care participă la evenimente, care privesc 
evenimentele sportive la televizor sau cei care ascultă la radio și consumatorii de 
articole sportive în presă (Brooks, 1994)59. Participanții la sport sunt cei care 
practică sporturi.  

 

                                                             
52 Parkhouse, B. L. (1996). The management of sport: Its foundation and application. St. Louis, MO: Mosby. 
53 Brenda, G. P., & Stotlar, D. K. (1996). Fundamentals of Sport Marketing. USA: Fitness. 
54 Milne, G. R., Sutton, W. A., & McDonald, M. A. (1996). Niche analysis: A strategic measurement tool for sport 
managers. Sport Marketing Quarterly, 5, 15-22. 
55 Ekmekci, R., & Ekmekçi, A. (2010). Sport marketing. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 23-30. 
56 Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. (2014). Sport Marketing 4th Edition. Human Kinetics.p.23 
57 Pitts, B. G., & Stotlar, D. K. (2007). Fundamentals of sport marketing. Fitness information technology. 
58 Nicholson, Matthew. Sport and the Media: Managing the Nexus. Second edition. Milton Park, Abingdon, 
Oxon ; New York : Routledge, 2015. 
59 Brooks, C. (1994). Sports marketing: Competitive business strategies for sports. Benjamin-Cummings 
Publishing Company. 
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Strategiile de marketing sportiv 

Marketingul sportiv este un proces complex care presupune 
conceptualizarea și implementarea unor activități pentru producerea, promovarea 
și distribuția unui produs sportiv, având ca obiectiv final satisfacerea nevoilor 
consumatorilor cu scopul de a atinge obiectivele campaniei (Pitts și Stotlar, 
2007)60. 

Pentru a promova sportul în sine ca un produs, se pot utiliza mai multe 
variabile pentru comunicarea beneficiilor participării la activități sportive către 
publicul larg care prezintă potențiali consumatori. 

Există mai mulți pași care trebuie urmați pentru a crea o campanie de 
marketing sportiv. Primul pas constă în identificarea nevoilor care pot fi 
satisfăcute prin consumarea produsului oferit, trebuie analizate atribuțiile 
produsului în relație cu nevoile consumatorului. 

Procesul de planificare presupune parcurgerea mai multor etape. 
Prezentăm mai jos o figură schematică, adaptată după Schwarz și Hunter 
(2010)61. 

                                                             
60 Pitts, Brenda G., and David Kent Stotlar. Fundamentals of sport marketing. Fitness information technology, 
2007. 
61 Schwarz, E., & Hunter, J. (2010). Advanced theory and practice in sport marketing. Routledge. 
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Figură 20 Procesul de planificare – planul de marketing sportiv 

Sursa: autor ; adaptat după Schwarz și Hunter (2010) 
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 Marketingul sportiv respectă cei 4 P din marketingul obișnuit, și 
anume cele patru concepte prin intermediul cărora se definește strategia de 
marketing: 

 

 

 
 

Figură 21 Procesul de planificare – planul de marketing sportiv 

Sursa: autor ; adaptat după Schwarz și Hunter (2010) 

Cei patru P reprezintă elementele de bază din variantele de marketing mix. 
Aceasta este una dintre cele mai importante instrumente din literatura de 
specialitate a marketingului. 62  În conceptul extins propus de către Booms și 
Bitner (1981), datorită creșterii ofertei de servicii, au fost introduse și personalul, 
procesul și proba fizică (Bitner, 1991) 63 

 

10.3.  Studiu de caz: finanțarea în sportul românesc 
Sportul romanesc de performanță este în general practicat în cadrul 

structurilor sportive instituții publice subordonate autorităților centrale. O 
caracteristică importantă a managementului organizațiilor sportive este cea 
economică, din moment ce reprezintă o condiție esențială pentru supraviețuirea 

                                                             
62 Bhattacharya, C. B., & Korschun, D. (2008). Stakeholder marketing: Beyond the four Ps and the customer. 
Journal of Public Policy & Marketing, 27(1), 113-116. 
63 Bitner, M. J. (1991). The evolution of the services marketing mix and its relationship to service quality. 
Brown, S., Gummesson, E., Edvardsson, B. and Gustavsson, B., Service Quality: A Multidisciplinary and 
Multinational Perspective, Lexington Books, New York, NY, 23-37. 
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și mai ales pentru creșterea performantelor organizațiilor sportive. Una dintre 
sarcinile managementului în sport constă și identificarea unor oportunități de 
încheiere a unor contracte de sponsorizare.   

Conform rezultatelor obținute în rapoartele anterioare, una dintre cele mai 
mari probleme cu care se confruntă o organizație sportivă se referă la finanțarea 
activității sale și a sportivilor afiliați.  

Mai jos prezentăm un grafic al bugetului alocat de către MTS federațiilor 
sportive. 

 
 

 
FIGURĂ 26 BUGETUL ALOCAT DE CĂTRE MTS FEDERAȚIILOR OR SPORTIVE 

Sursa: http://politicisport.ro , http://mts.ro/buget/ 

Conform rapoartelor MTS64, pentru activitățile pentru tineret desfășurate 
de MTS, de direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a Municipiului 
București, precum și de ONGT/ONGS, Guvernul a alocat în 2018, prin MTS, 
suma de 1,49 lei pentru activitățile de profil, calculat pentru fiecare tânăr din 
România. Rapoartele Consiliului Tineretului din România indică o creștere 
procentuală foarte mică la nivel de pondere din PIB, de 0,001%. Raportat la 
                                                             
64 http://statistici.insse.ro, http://mts.ro/buget/ 
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Produsul Intern Brut, bugetul alocat pentru tineret și sport a stagnat în această 
perioadă, spre deosebire de anul 2015  în care s-a atins suma „record” de 0,0445% 
din PIB. 

Nealocarea suficientă de fonduri duce la necesitatea apelării la surse 
externe de finanțare, iar cea mai utilizată este sponsorizarea. Sponsorizarea este 
considerată și un aspect al marketingului sportiv.  

Strategiile de marketing prin sponsorizare se bazează pe construirea unor 
campanii care au ca scop crearea unei legături afective (de fidelitate) între 
publicul care participă la evenimentul sportiv și marca sponsorului, iar strategia 
de integrare în eveniment constă doar în integrarea mărcii sponsorului în 
desfășurarea evenimentului. Este valabil și inversul procesului, în care se 
folosește imaginea unui sportiv de performanță apreciat de public pentru 
integrarea într-o campanie de promovare a produsului sponsorului.. 

 

Analiză comparativă 

În SUA, sponsorizarea este un fenomen  destul de răspândit. În perioada 
2009-2018, în Nordul Americii s-au cheltuit aproximativ 16,26 miliarde de dolari 
americani65. 

 
Figură 22. Sponsorizarea în Nordul Americii, în perioada 2009-2018 

sursa https://www.statista.com/statistics 

În același timp, graficul de mai jos prezintă volumul total al cheltuielilor 
de sponsorizare la nivel mondial pe regiuni, din 2009 până în 2018. În 2017, s-au 
cheltuit un total de 16,7 miliarde de dolari americani pentru sponsorizare în 
Europa 

                                                             
65 https://www.statista.com/statistics 

https://www.statista.com/statistics
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                                        Toate celelalte țări 

                                        America centrală / America de Sud 

                                        Asia  

                                        Europa 

                                        America de Nord 

 
Figură 23. Cheltuielile de sponsorizare la nivel mondial pe regiuni (2008-2018); 

              Sursa https://www.statista.com/ 

După cum s-a menționat anterior și în primul interviu66, legea sponsorizării 
în România nu este deloc atractivă, nici pentru sponsor, nici pentru sponsorizat. 
Intervievatul identifică o problemă cu privire la faptul că în România, companiile 
multinaționale și societățile comerciale tind să declare un profit cât mai mic sau 
chiar spre zero deoarece sistemul legislativ nu stimulează sponsorizarea. Într-un 

                                                             
66 Intervievat: (... )Dacă și legislația noastră ar fi la fel de bună și la fel de aplicabilă, s-ar urmări aplicarea ei, 
cum se urmărește în celelalte state. Cine declară profit în România? 
Reporter: Da, păi am înțeles că din 600 de firme, foarte puține sunt declarate cu profit. 
Intervievat: Da. 
Reporter: Da. Sunt state care percep o taxă pentru sponsorizarea sportului școlar și universitar de la firmele cu 
obiect de activitate genul junk food, telefonie mobilă, instituții financiare bancare, multinaționale, cu domenii 
de afaceri de monopol, petrolul, gaze, minerit, companii producătoare de băuturi carbogazoase, companii 
producătoare de băuturi alcoolice etc. Pe la noi nu se practică. 
Intervievat: Tot din cauza legislației care nu există și care nu poate fi aplicabilă (,,,) – interviul complet poate fi 
verificat în Anexă. 

https://www.statista.com/
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procent din impozitul pe profit coroborat cu o limită procentuală din cifra de 
afaceri, sponsorizarea este total nefuncțională și neatractivă.  

De asemenea, soluția ca microîntreprinderile să sponsorizeze doar entitățile 
acreditate de pe lista MMJS care furnizează servicii sociale nu este o soluție 
satisfăcătoare, după cum se specifică și în expunerea de motive care susține 
modificarea legii sponsorizării în România. Legea sponsorizării în Romania 
(Legea 32/1994 cu completările ulterioare) nu a beneficiat de foarte multă atenție 
și nu au fost efectuate suficiente modificări care să sprijine sponsorii și 
beneficiarii acestora.  

Conform legii numărul 32 din 1994 și a legii privind Codul Fiscal, 
asociațiile comerciale pot oferi sponsorizări cluburilor, federațiilor, sau 
structurilor sportive nonguvernamentale și să beneficieze de anumite beneficii, 
cum ar fi facilități fiscale. Aceste facilități fiscale pot include un credit fiscal care 
să reducă impozitul de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite, dacă această 
sumă este mai mică de20% din impozitul pe profit de plată sau 0,5% din cifra de 
afaceri 67.  

Există totuși posibilitatea ca firmele să fie obligate să sponsorizeze 
asociațiile din domeniul sportului, conform unui proiect de modificare al codului 
fiscal depus recent la Senat, urmând ca sumele să fie deduse din impozitul pe 
profit într-un anumit procent. Obligativitatea de a face sponsorizări s-ar aplica și 
microîntreprinderilor. Argumentele inițiatorilor constau în faptul că 60% din 
societățile comerciale active din România și că această modificare legislativă ar 
favoriza și ar încuraja sponsorizarea către asociațiile sportive.  

Conform documentului depus în luna aprilie 2019 la Senat, cheltuielile de 
sponsorizare, acordate potrivit legii, sunt obligatorii pentru societățile comerciale 
care activează în România, iar contribuabilii efectuează sponsorizări și scad 
sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii, reprezentând 
30% din impozitul pe profit datorat. Guvernul va stabili care sunt cele 
cincisprezece ramuri sportive care ar beneficia de un procent din valoarea 
sponsorizărilor.68 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Legea 32/1994 
68 https://www.senat.ro/legis/PDF/2019/19b154FG.pdf 
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CAPITOLUL 11 

11.1 ANCHETĂ REFERITOARE LA REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE 

DIN DOMENIU 

Pentru realizarea obiectivelor cercetării de bază și verificării ipotezelor 
formulate am conceput și aplicat un chestionar cu scopul de a obține opinii 
referitoare la reglementări legislative din domeniul sportiv. Populația de interes 
este reprezentată de profesori și studenți, cât și persoanele implicate în organizații 
sportive și alte structuri ale sportului. Chestionarul a fost completat online, prin 
urmare datele respondenților sunt anonime. 

Chestionarul a fost aplicat unui eșantion de 89 de persoane. Colectarea 
datelor s-a realizat prin distribuirea chestionarului grupului de interes , iar 
interpretarea datelor a fost efectuată atât automat (Google Analytics+Google 
formulare), cât și manual. Datele au fost încărcate  în tabele Excel, SPSS apoi în 
Word.  

Chestionarul furnizează informații asupra respondenților și deci 
participanților la cercetarea noastră în calitate de subiecți și informații  referitoare 
la : utilitatea introducerii în Codul muncii   o reglementare legată de contractul de 
muncă în sport, nivelul finanțării din PIB pentru sport, exprimarea fermă asupră 
premiilor și stimulentelor acordate în sport prin modificări legislative, rolul 
psihologului sportiv în România, numărul de programe pentru stimularea 
practicării unui sport, rentele viagere, nivelul transparenței în managementul din 
sport și nu în ultimul rând reglementarea sponsorizării în sport. 

Pentru chestionar au fost utilizate întrebări relevante în legătură cu tema. 
 

11.2. Rezultate obținute și interpretarea lor 
Acest capitol este dedicat raportului grafic - prezentarea, analiza 

și interpretarea datelor  (graficele au fost generate automat prin Google 
Analytics)  

a) Informații despre respondenți 

Au fost în total 89 de răspunsuri, dintre care 53,4% dintre respondenți de 
sex masculin și 46,6 % de sex feminin.  

Din cele 89 de răspunsuri, 47 de răspunsuri au fost date de respondenți de 
sex masculin și 42 de răspunsuri de sex feminin.  
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Grafic 1. Informații despre respondent 

În ceea ce privește studiile, s-au înregistrat următoarele răspunsuri 

- 11, 4% , respectiv 10 de respondenți au răspuns Master 

- 36,4 % respectiv 32 de respondenți au răspuns au răspuns 
Doctorat 

- 51,1% , respectiv 45, au răspuns Facultate 

- 1,1%, respectiv 1 respondent a răspuns Altele 

 
 

Grafic 2. Informații despre respondent 

 

b) Răspunsuri la întrebări 



  

78 

1. Considerați că ar fi utilă introducerea unei reglementări în Codul muncii 
privind Contractul de muncă în sport cu o taxare preferențială pentru sportivii de 
performanță și tehnicienii sportivi? 

• 89 de răspunsuri   

 
                                                Grafic 3. Întrebarea nr. 1 

Pentru prima întrebare s-au înregistrat următoarele: 

- 61 de răspunsuri DA  

- 18 răspunsuri Nicio opinie 

- 10 răspunsuri NU 

2. Având în vedere că bugetul în ultimii 20 de ani a fost între 0,025% și 
0,044% din PIB, considerați că este necesară mărirea procentului la 1% din PIB 
pentru Sport și Tineret necesar pentru demararea unor măsuri urgente de 
dezvoltare a infrastructurii sportive? 
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Grafic 4. Întrebarea nr. 2 

Pentru cea de-a doua întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri
  

- 86 de răspunsuri DA  

- 1 răspuns Nicio opinie 

- 2 răspunsuri NU 

3. Considerați că este necesară modificarea Hot. 569/2018 prin eliminarea 
sintagmei ” pot acorda sportivilor” cu ”vor acorda sportivilor” de la art. Art.25 
(1) privind acordarea de premii / recompense în lei și/sau în obiecte, până la 
valoarea sumelor prevăzute în tabelul prezentat în hotărâre?44 de răspunsuri 

 
                                                 Grafic 5. Întrebarea nr. 3 

Pentru cea de-a treia întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri  

- 80 de răspunsuri DA  

- 4 răspunsuri Nicio opinie 

- 5 răspunsuri NU 

4. Considerați că un psiholog sportiv poate ajuta la valorificarea 
potențialului sportivilor și obținerea performanțelor proiectate ? 
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Grafic 6. Întrebarea nr.4 

Pentru cea de-a patra întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri 

- 83 de răspunsuri DA  

- 2 răspunsuri Nicio opinie 

- 4 răspunsuri NU 

5. Considerați că există suficiente programe pentru stimularea interesului 
în practicarea organizată a activităților de Educație fizică și sport, în vederea 
identificării / orientării spre sport de performanță ? 

 

 
Grafic 7. Întrebarea nr. 5 

Pentru cea de-a cincea întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri 

- 74 de răspunsuri NU 

- 2 răspunsuri Nicio opinie 
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- 13 răspunsuri DA 

6. Rentele viagere au fost gândite foarte corect în sensul de a asigura 
"protecția campionilor" după retragerea din activitate de performanță. În unele 
cazuri s-a trecut în extrema cealaltă, privind cuantumul sumelor oferite caz în care 
nu mai poate fi vorba de "protecție", unele dintre aceste sume ajungând la 
echivalentul a 3.700 de euro net lunar. Considerați că ar trebui modificat 
cuantumul rentei viagere, aceasta putând fi oferită și sportivilor de performanță 
care obțin la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale sau Europene clasarea pe 
locurile patru, cinci și șase? 

 
Grafic 8. Întrebarea nr. 6 

Pentru cea de-a șasea întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri
  

- 55 de răspunsuri DA 

- 16 răspunsuri Nicio opinie 

- 18 răspunsuri NU 

7. Considerați că ar trebui modificată legislația actuală în sensul ca renta 
viageră să fie acordată în limita a maxim 2 salarii medii pe economie și numai 
după o anumită vârstă, cu excepția sportivilor care au suferit accidentări și nu mai 
pot continua activitatea competițională? 
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Grafic 9. Întrebarea nr. 7 

Pentru cea de-a șaptea întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri
  

- 53 de răspunsuri DA 

- 16 răspunsuri Nicio opinie 

- 20 răspunsuri NU 

-  

8. Considerați că există suficientă transparență în sistemul sportiv 
(structurile sportive pun la dispoziția cetățenilor toate informațiile)? 

 
Grafic 10. Întrebarea nr. 8  

Pentru cea de-a opta întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri 

- 14 răspunsuri DA 
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- 71 răspunsuri NU 

- 4 răspunsuri Nicio opinie 

9. Considerați că managementul entităților din domeniul sportiv din 
România este afectat de lacune legislative existente la nivel național ?  

 
                             

Grafic 11.  Întrebarea nr. 9 

Pentru cea de-a noua întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri 

- 75 răspunsuri DA 

- 4 răspunsuri NU 

- 10 răspunsuri Nicio opinie 

10. Sunteți de acord cu modul în care este reglementată sponsorizarea în 
sport? 
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Grafic 12. Întrebarea nr. 10 

Pentru cea de-a noua întrebare s-au înregistrat următoarele răspunsuri 

- 11 răspunsuri DA 

- 68 răspunsuri NU 

- 10 răspunsuri Nicio opinie 

 

CAPITOLUL 12 

CONCLUZII FINALE 

Din definițiile și funcțiile managementului reiese că managementul în sport 
este diferit față de managementul unei societăți non-sportive prin anumite 
particularități în ceea ce privește conceptul de produs, competiție, consumator, 
însă aceleași principii de funcționare pot fi aplicate. 

Toate definițiile managementului au în comun o direcție fundamentală 
pentru atingerea obiectivelor prin utilizarea eficientă a resurselor organizației. 
Factorii care influențează succesul unei organizații sportive pot fi de natura 
internă sau externă organizației, de exemplu condițiile socio-economice. 

Globalizarea este un factor important care a determinat schimbări în 
formele de management ale organizațiilor sportive, însă în ceea ce privește 
evoluția tehnologică nu s-au făcut schimbări considerabile. Din acest motiv  
organizațiile sportive sunt considerate conservative în literatura de specialitate 
(Stewart și Smith, 1999;  Hoye et al, 2006) . 

În ultimii 20 de anii, relația dintre sport și media a evoluat și a devenit mai 
importantă din punct de vedere economic, datorită drepturilor de difuzare a 
sportului, la nivel global, mass-media investește destul de mult în domeniul 
sportiv. De aceea este importantă promovarea imaginii sportivilor și este indicat 
ca managementul organizațiilor sportive să investească în marketing, o 
promovare eficientă poate atrage numeroase sponsorizări.  

În ceea ce privește managementul în sport, în România nu există foarte 
multe lucrări de cercetare publicate, iar problemele sunt acoperite doar de 
lucrările unui număr restrâns de specialiști. De asemenea managementul sportiv 
de pe teritoriul țării noastre nu pare a avea mult succes, conform literaturii de 
specialitate. Motivele enumerate sunt resursele financiare insuficiente cauzate de 
discordanțe legislative și fiscale.  

Înainte de dezvoltarea unor noi orientări în management este necesar să fie 
atinse anumite obiective: determinarea importanței managementului în 
performanțele sportive, evaluarea situației sportului în România prin sondaje și 
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interviuri, anchete sociologice, analize SWOT, analiza impactului pe care îl are 
managementul în sport, pregătirea și perfecționarea sportivilor tineri pentru 
performanță sportivă și participarea la olimpiade, dezvoltarea unor strategii 
pentru promovarea imaginii sportivilor de performanță. 

 La nivel internațional, guvernul trebuie să sprijine organizațiile sportive să 
se dezvolte și să-și îndeplinească obiectivele prin reglementarea activităților 
sportive prin legislație, acordarea de licențe, și altele, însă în România apar 
impedimente din cauza legislației și fiscalității care nu sunt în concordanță cu 
realitatea economică și nevoile organizațiilor. 

 Aceste impedimente apar mai ales probleme de mobilitate, transportul 
nefiind facilitat pentru membrii echipelor, salariile nu sunt suficient de motivante 
pentru resursele umane din organizațiile sportive naționale, iar fondurile obținute 
din sponsorizări sunt acceptate până la o anumită limită impusă prin lege, alocarea 
bugetului pentru sport se face prin intermediul instituțiilor regionale. 

În comparație cu alte țări din UE, România are una dintre cele mai mici 
alocări financiare pentru sport și din literatura de specialitate rezultă că este 
necesară dezvoltarea unei noi orientări în managementul sportiv românesc, dar și 
revizuirea normelor legislative. 

La nivel internațional, guvernul trebuie să sprijine organizațiile sportive să 
se dezvolte și să-și îndeplinească obiectivele prin reglementarea activităților 
sportive prin legislație, acordarea de licențe, și altele, însă în România apar 
impedimente din cauza legislației și fiscalității care nu sunt în concordanță cu 
realitatea economică și nevoile organizațiilor.  

Aceste impedimente apar mai ales probleme de mobilitate, transportul 
nefiind facilitat pentru membrii echipelor, salariile nu sunt suficient de motivante 
pentru resursele umane din organizațiile sportive naționale, iar fondurile obținute 
din sponsorizări sunt acceptate până la o anumită limită impusă prin lege, alocarea 
bugetului pentru sport se face prin intermediul instituțiilor regionale. 

Normele legislative cu privire la sponsorizare limitează opțiunile de 
contractare a unor surse externe de finanțare pentru managerii organizațiilor 
sportive.  

Cadrul legislativ care reglementează sponsorizarea împiedică managerii 
organizațiilor sportive să folosească sponsorizarea ca formă de marketing 

Acceptarea propunerii de modificare legislativă depusă în aprilie 2019 ar 
conduce la îmbunătățirea cadrului legislativ și la încurajarea sponsorizării. 
Asociațiile sportive și-ar mări considerent bugetul și ar elimina problema 
subfinanțării. Dezvoltarea industriei sportului ar crea un număr de 100 000 de 
locuri de muncă în cadrul asociaților sportive școlare și universitare și ar mări 
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numărul de sportivi legitimați de la 200.000 la 4,5 milioane în maximum 4 ani 
conform argumentelor susținute în expunerea de motive.  

În ceea ce privește sportul în România, sunt necesare revizuiri ale cadrului 
legislativ în ceea ce privește sportul în România. Dintre acestea amintim elemente 
care sunt în concordanță și cu rezultatele cercetării pentru elaborarea tezei 
prezente.  

Din anul 2000 și până în prezent, Legea Educației fizice și sportului nr. 
69/2000 a fost modificată de foarte multe ori, însă modificările s-au făcut 
secvențial, de cele mai multe ori punctual, doar pentru un anumit aspect al 
activității, fără a se urmări și realiza o corelare a prevederilor întregului act 
normativ. 

De asemenea, practica și experiența anilor de aplicare a prevederilor legii 
conduc la necesitatea unor noi reglementări privind organizarea activității 
sportive în acord cu actualele cerințe interne și internaționale. 

Dată fiind evoluția domeniului sportiv, din anul 2000 și până în prezent, 
este necesară modificarea și completarea cadrului normativ astfel încât acesta să 
permită o dezvoltare durabilă a sportului românesc și să contureze o ambianță 
favorabilă dezvoltării și susținerii sportivilor de performanță. 

Având în vedere că între management și marketing există o relație de 
interdependență considerăm că ipoteza 1 este confirmată prin rezultatele analizei 
efectelor schimbărilor legislative în sport și abordarea marketingului drept un 
astfel de efect. 

Rezultatele și interpretările răspunsurilor la întrebările referitoare la 
sponsorizare, corelate cu lacunele legislative evidențiate, demonstrează 
conștientizarea importanței sponsorizării în susținerea întregului proces din 
sportul de performanță mai ales, dar și importanța acesteia pentru sport în general, 
spre folosul tuturor practicanților diferitelor forme de mișcare și sport. Astfel se 
confirmă ipoteza nr. 2 referitoare la sponsorizare. 

În sistemul sportiv românesc, legislația prezintă diverse exprimări 
simpliste și vagi, ceea ce poate genera confuzii și poate duce la disfuncționalități. 
Printre lacunele legislative, menționez: 

• lipsa reglementărilor privind parteneriatul public-privat în domeniul 
sportului; 

• asimilarea contractului de servicii sportive cu contractul de muncă; 

• existența unei legi de sponsorizare echilibrată; 

• direcționarea unor sume rezonabile de bani de la loteria română la 
sport; 
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• o masă clară cu baze sportive enumerate într-un registru unic. 

• în prezent, dezvoltarea sportivă și dezvoltarea cluburilor sportive 
din România este afectată de o serie de impedimente, cum ar fi: 

• scăderea numărului de persoane interesate să practice sportul de 
masă 

• diferite lacune în legislația actuală, care sunt totuși identificate și 
soluții sunt prezentate în propuneri legislative 

• lipsa unor structuri de finanțare pentru activități sportive care să fie 
adaptate la nevoile actuale în domeniul sportiv 

Opiniile respondenților privind necesitatea îmbunătățirii reglementărilor 
legislative privitoare la contractul de muncă, renta viageră, a infrastructurii și a 
programelor în sport a fost percepută ca factor esențial în dezvoltarea sportului 
din România și reprezintă un procent semnificativ din răspunsurile subiecților 
participanți la cercetare, fiind în majoritate pozitive ceea ce  a dus la confirmarea 
ipotezei nr. 3. 

 

CAPITOLUL 13 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE,  VALORIFICAREA 

REZULTATELOR CERCETĂRII ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR 

                         

Considerăm ca elemente de originalitate studiul managementului sportiv în 
România în relație cu structura legislativă și tendințele globale din sport care să 
răspundă cerințelor și care nu au fost încă satisfăcute în acest domeniu ceea ce 
poate determina apariția unor noi cercetări în domeniu și la concretizarea unor 
noi direcții în propuneri legislative. De asemenea credem că actuala cercetare 
poate să creeze o posibilitate de dialog constructiv asupra modalităților de 
îmbunătățire a relației dintre sport și mediul economic, creând un mediu propice 
pentru performanța sportivă. 

Pe baza acestei cercetări se are în vedere cererea unor posibilității reale 
pentru propunerilor unor amendamente la cadrul legislativ în domeniul sportului 
și propunerea unor noi direcții în managementul sportiv.  

Analiza legislației a propunerilor legislative și comentarea acestora din 
perspectiva impactului asupra Educației fizice și a sportului, a întregului sistem 
și  relațiilor în context social și economic reprezintă elemente  de  originalitate. 
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 Analiza tipului de management practicat la nivel mondial și național și 
identificarea impedimentelor legislative care duc la o gestionare ineficientă a 
organizaților sportive și la performanțe sportive modeste prezintă elemente  de  
originalitate pe care dorim să le valorificăm și mai departe prin participări la 
diferite manifestări științifice sau întâlniri lucrative pe probleme de Educație 
fizică, sport și legislație. 

Ca o necesitate a modernizării structurilor sportive și a intercomunicării 
între factorii implicați în fenomenul sportiv, considerăm că o platformă de 
internet elaborată în cadrul Ministerului Sportului pentru informare și schimb de 
experiență în domeniul sportiv este o oportunitate a dezvoltării cu  succes în acest 
domeniu.  

Această platformă IT ar trebui să fie un instrument de legătură între 
federații, asociații și alte instituții cu atribuții în domeniul sportiv. Din punctul 
nostru de vedere, acesta ar trebui să fie un spațiu virtual pentru schimbul de 
experiență, de date și dialog între cei implicați în fenomenul sportiv. Totodată, ar 
trebui să fie cuprinsă o secțiune de informare în domeniul legislației sportive, 
precum și un forum de dezbateri pe această temă. 

 Rezultatele obținute prin dialoguri cu specialiști în domeniul legislației în 
domeniu, avocat roman membru al tribunalului de arbitraj sportiv de la Lausanne, 
profesori universitari în domeniul sportiv, antrenori, manageri de club care au fost 
valorificate în lucrări prezentate la conferințe și articole. O parte dintre rezultatele 
cercetării au fost valorificate prin elaborarea unor lucrări științifice 
prezentate/publicate după cum urmează: 

Lucrarea ”NECESITATEA UNOR NOI REGLEMENTĂRI ÎN 
DOMENIUL SPORTIV”, Premiul III la  Conferința Internațională  Constanța 
2017  la secțiunea dedicată masteranzilor și doctoranzilor, „Educație fizică, 
performanță în sport și kinetoterapie”, ediția I din 19-20 Mai 2017. 

Articolul ”SPONSORSHIP IN SPORT AND ITS LEGISLATIVE 
ASPECTS” publicat în revista Discobolul - Physical Education, Sport and 
Kinetotherapy Journal, Year XV Vol.56 no.2, 2019 și vol. 57 no.3. 

Articolul  ” EUROPEAN AND ROMANIAN SPORT LAW” publicat în 
revista Discobolul - Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, Year 
XV Vol.56 no.2, 2019 și vol. 57 no.3.  
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CAPITOLUL 14 

LIMITELE CERCETĂRII ȘI DESCHIDERILE PENTRU NOI 

INVESTIGAȚII 

Dată fiind complexitatea elaborării unei teze interdisciplinare care 
presupune utilizarea cunoștințelor atât din domeniul legislativ, cât și din domeniul 
sportiv, apariția unor limite ale cercetării noastre este inevitabilă. 

O primă limită este creată de numărul mic al specialiștilor din domeniul 
sportiv care au fost intervievați, limită creată de timpul scurt pentru culegerea 
datelor și al disponibilității acestora. 

De asemenea, nu s-a putut crea o analiză comparativă între sistemul 
legislativ din România și alte țări europene, deoarece ar fi fost necesar mult mai 
mult timp pentru culegerea datelor, dată fiind lipsa unor date științifice 
comparative în literatura de specialitate.  
 

LIMITELE CERCETĂRII ȘI DESCHIDERILE PENTRU NOI 
INVESTIGAȚII 

Dată fiind complexitatea elaborării unei teze interdisciplinare care 
presupune utilizarea cunoștințelor atât din domeniul legislativ, cât și din domeniul 
sportiv, apariția unor limite ale cercetării noastre este inevitabilă. 

O primă limită este creată de numărul mic al specialiștilor din domeniul 
sportiv care au fost intervievați, limită creată de timpul scurt pentru culegerea 
datelor și al disponibilității acestora. 

De asemenea, nu s-a putut crea o analiză comparativă între sistemul 
legislativ din România și alte țări europene, deoarece ar fi fost necesar mult mai 
mult timp pentru culegerea datelor, dată fiind lipsa unor date științifice 
comparative în literatura de specialitate.  

 

CAPITOLUL 15 

RECUNOAȘTERE 

Teza de față a fost elaborată sub egida Universității Naționale de Educație 
Fizică și sport din București, în cadrul Școlii Doctorale UNEFS, pe parcursul 
studiilor de doctorat.  
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