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Introducere 
Fotbalul este unul dintre cele mai populare sporturi din lume, de 

asemenea, și din România. Managementul sportiv în fotbal este principala 
problemă din Romania, care împiedică atât creșterea performanței cât și 
creșterea economică. O problemă actuală în România la cluburile de fotbal, este 
că acestea nu au cunoștințe de management sportiv.   
 

Motivarea alegerii temei și scopul lucrării 
Punctele  slabe ale managementului sportiv la cluburile de fotbal din 

România este unul dintre motivele care duce la rezultate slabe atât la nivelul 
echipelor de club cât și la nivelul echipei naționale.  

Aplicarea metodelor, tehnicilor si procedeelor specifice de management 
sportiv în fotbal, pot ajuta în mod semnificativ la creșterea performațelor 
sportive ale cluburilor pe termen lung și implicit la creșterea economică. 
Managerii din sport au nevoie de abilități de management și de o înțelegere a 
sistemului sportiv din fotbal pentru crearea unui club competitiv.  

Pentru asigurarea durabilității cluburilor de fotbal este necesară 
implementarea unor strategii pe termen lung. Decizia de a combina teoria și 
analiza se bazează pe percepția că teoria este esențială pentru abordarea 
strategică, ea este în relație directă cu analiza și nu ca o parte separată.  

Pentru a crea o echipă câștigătoare, este foarte important managementul 
strategic care constă în recrutarea și dezvoltarea forței de muncă diferențiat în 
ceea ce privește jucătorii și consolidarea echipei prin colectivism și 
continuitate. Resursele  interne constituie baza pentru dezvoltarea capacităților 
organizaționale ale clubului sportiv de fotbal.  

Scopul cercetării este de a urmări identificarea unor metode, tehnici și 
procedee specifice de management sportiv în fotbal care pot contribui la 
optimizarea şi dezvoltarea managementului sportiv la cluburile de fotbal din 
România. Cercetarea poate contribui la prezentarea și aplicarea unor metode, 
tehnici și procedee specifice de management sportiv în fotbal,  astfel încât 
performanța să fie mai ușor de obținut și costurile mai reduse.  
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PARTEA I ASPECTE TEORETICE PRIVIND APLICAREA 
MANAGEMENTULUI SPORTIV ÎN FOTBAL     
CAPITOLUL1:PREZENTAREA GENERALĂ A MANAGEMENTULUI 
SPORTIV CA PROCES DE CONDUCERE ÎN FOTBAL SPECIFICE 
MANAGEMENTULUI SPORTIV 
              1.1. Istoria și evoluția managementului sportiv 
           Administrarea sportului sau managementul, a existat încă din antichitate 
la greci si romani, atunci când luptele între gladiatori sau animale atrăgeau o 
mulțime de spectatori. 
          Cuvântul "Management" a fost folosit pentru prima oară în limba engleză 
în Secolul al XV-lea.  
În a doua jumătate a secolului XX , în circumstanțe socio-economice diferite, 
cluburile profesioniste de fotbal au devenit conștiente de necesitatea unui 
management profesional.  
            Programul de management sportiv s-a extins în mai multe țări, precum 
Australia, Canada, Franța, Germania, Italia, Spania, Anglia. 
            Pe parcursul ultimului sfert de secol, managementul sportiv a crescut 
enorm ca domeniu academic de studiu. Cele mai multe programe din Statele 
Unite au în prezent cel puțin doi profesori de management sportiv cu normă 
întreagă. La sfârșitul anilor 1970, cele mai multe curricule de management 
sportiv au fost programe de educație fizică și sport, nu au existat manuale de 
management sportiv și nu au existat asociații sau reviste academice. Mai mult, 
multe programe de management sportiv au avut doar programe cu frecvență 
redusă sau poate un singur profesor cu normă întreagă, iar majoritatea 
curriculelor au inclus în cursurile de educație fizică și sport cerințele de bază. 

Programele de management sportiv vor trece de la o bază generalistă la 
una de specializare.  Programele vor avea un nucleu generalist cu specializări. 
În viitor, studentul la management sportiv va avea competențele de bază, 
precum și una sau mai multe specializări la absolvire, cum ar fi gestionarea 
evenimentelor, gestionarea riscurilor. 

1.2. Definiții ale managementului sportiv 
            Sportul se află într-o dezvoltare continuă și rapidă, iar în paralel se 
constată o creștere din ce în ce mai mare a diverselor industrii implicate în acest 
domeniu de activitate. 1 Prin natura sa și prin miza pe care o reprezintă, sportul 
trebuie să dezvolte o strategie globală, coerentă și finalizată printr-un raport al 
diferitelor scopuri, precum si prin produse care-l pot promova într-o manieră 
specifică, pentru a-și păstra autonomia.2 
                                                             

1. Voicu S.F., Nagel A.(2003) , Introducere în managementul și legislația sportului, Editura Universității de Vest 

2. Koontz H., Weihrich H.(1990),Essentials of Management, McGraw –Hill Inc., US 
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             Managementul sportiv este aplicarea științei managementului la 
crearea și dezvoltarea cluburilor sportive.  

Managementul sportiv în România, diferă de conceptul general de 
management. Aceste diferențe sunt rezultatul mai multor particularități inerente 
sportului, cum ar fi structura organizațională (de exemplu, asociații, federații, 
companii etc.), structura de proprietate (de exemplu, sporturi private, publice, 
public-private, organizații etc.), structura părților interesate (de exemplu, 
voluntari, părinți, sportivi și echipe sportive, sponsori, donatori etc.), structura 
misiunii (profit și non-profit) și structura produselor cheie (de exemplu, 
gestionarea un eveniment, un sportiv, o instalație sportivă etc.). 
  Managementul sportiv poate fi definit ca orice combinație de abilități 
legate de planificare, organizare, control, bugete, conducere și evaluare în 
contextul organizării, al cărui produs primar este legat de sport și / sau de 
activitate  fizică.       
           1.3. Abordări ale managementului sportiv 

În primul număr al revistei Sport Management, Zeigler a abordat 
trecutul, prezentul și viitorul managementului sportiv ca domeniu de studiu. El 
a concluzionat că acest domeniu mai are încă  ocazia să se conecteze în mod 
semnificativ cu știința socială a managementului în curs de dezvoltare, dar că 
trebuie să facă acest lucru foarte curând.  

Zeigler a recunoscut potențialele conflicte între practicieni și oameni de 
știință, iar această problemă afectează în continuare domeniul managementului 
sportului.  
  

 Există multiple puncte de vedere, unele foarte argumentate și atractive 
asupra factorilor care fac necesar managementul pe baza cunoștințelor. În 
opinia noastră, factorul uman joacă un rol decisiv în conturarea 
managementului bazat pe cunoștințe, ca de altfel și în conturarea clubului de 
fotbal. Mai concret, noi considerăm, că trebuie avute în vedere și următorii 
factori de ofertă sau de posibilități de realizare a managementului bazat pe 
cunoștințe.3 
 

1.4. Funcțiile și principiile managementului sportiv 
 
1.4.1. Funcții ale managementului sportiv 
În literatura de specialitate se identifică cinci funcții ale managementului 

sportiv: 
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• Funcția de previziune/planificare este funcția de management care 
implică stabilirea  obiectivelor prioritare ale organizației, așa cum au fost 
definite și convenite de către executiv și de către conducerea organizației 
sportive. Planificarea cere managerilor să fie conștienți de condițiile de mediu 
(constrângerile, resursele, concurența etc.), precum și prognozarea viitoarelor 
condiții și tendințe.  

 Există multe tipuri de planuri și planificări:  
ü Planificarea strategică este planificarea care implică analiza 
oportunităților și amenințărilor competitive, precum și punctele tari și punctele 
slabe ale organizației, și apoi, determinarea modului de poziționare a 
organizației pentru a-și atinge cel mai bine obiectivele. 
ü Planificarea tactică este o planificare intermediară care este concepută 
pentru a dezvolta mijloace relativ concrete și specifice pentru punerea în 
aplicare a planului strategic. 
ü Planificarea operațională este o planificare pe termen scurt care este 
concepută pentru a dezvolta pași de acțiune specifici care susțin planurile 
strategice și tactice. 
ü Proiectarea și planificarea programelor este pe termen scurt și mediu 
axat pe atingerea obiectivelor. 
 
             1.4.2. Principii ale managementului sportiv 
 

Principiile managementului definesc unele dintre modalitățile prin care 
pot fi implementate funcțiile managementului: 
§ Principiul autorității. Managerii trebuie să poată da ordine. Autoritatea 
le acordă acest drept și curge din poziția lor în ierarhie. Responsabilitatea apare 
ori de câte ori autoritatea este exercitată și conducerea efectivă consolidează 
autoritatea. 
§ Principiul disciplinei. Angajații trebuie să respecte regulile care 
guvernează organizația sportivă. Disciplina bună este rezultatul unei conduceri 
eficiente, al unei înțelegeri clare între conducere și angajați cu privire la regulile 
organizației sportive și utilizarea judicioasă a sancțiunilor pentru încălcarea 
regulilor. 
§ Principiul Direcției Unitare. Fiecare grup care are activități în cadrul 
organizației sportive cu același obiectiv trebuie să fie îndrumat de un manager 
care utilizează un plan. 
§ Principiul subordonării intereselor individuale în interesul general. 
Interesele oricărui angajat sau grup de angajați nu ar trebui să aibă prioritate 
față de interesele organizației sportive în ansamblu.  
§ Principiul remuneraţiei. Angajaților trebuie să li se plătească un salariu 
echitabil pentru serviciile lor.  
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§ Principiul de centralizare. Centralizarea se referă la gradul în care 
subordonații sunt implicați în luarea deciziilor. Dacă procesul de luare a 
deciziilor este centralizat (spre conducere) sau descentralizat (la subordonați) 
este o problemă de proporție adecvată. Sarcina este de a găsi gradul optim de 
centralizare pentru fiecare situație. 
§ Principiul lanț scalar. Linia de autoritate de la conducere la cel mai mic 
nivel, reprezintă lanțul scalar. Comunicațiile ar trebui să urmeze acest lanț. Cu 
toate acestea, dacă urmărirea lanțului generează întârzieri, pot fi permise 
comunicări încrucișate, dacă toate părțile și superiorii sunt informați cu privire 
la acestea.  
§ Principiul echității. Managerii trebuie să fie buni și corecți cu 
subordonații lor.  
§ Principiul stabilității mandatului personalului. Conducerea 
organizației sportive trebuie să asigure o planificare ordonată a personalului și 
să se asigure că sunt disponibile înlocuiri pentru ocuparea posturilor vacante. 
§ Principiul inițiativei. Angajații cărora li se permite să inițieze și să 
realizeze planuri vor exercita un nivel ridicat de efort.  
§ Principiul spiritului de echipă. Promovarea spiritului de echipă va 
construi armonie și unitate în cadrul organizației.  
            O persoană din cadrul unei organizații sportive care întreprinde oricare 
dintre cele cinci funcții sau utilizează oricare dintre principiile menționate mai 
sus, este implicată în management. 
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CAPITOLUL 2: TENDINȚE DE MODERNIZARE A 
MANAGEMENTULUI SPORTIV ÎN FOTBALUL DIN ROMÂNIA  
 
 
2.1. Funcția și rolul managementului sportiv în fotbalul din România 
 
 

Managementul sportiv, așa cum am mai precizat anterior, este introdus 
recent ca disciplină academică, care poate fi definit în moduri diferite și, de 
obicei, este o combinație de competențe legate de planificare, organizare, 
delegare, control, bugetare, management și evaluare în contextul organizației.  

Sporturile în sine pot implica o gamă largă de activități, care cuprind 
anumite segmente ale industriei sportive concentrată pe atragerea 
consumatorilor, ceea ce ar trebui să fie, fără îndoială, gestionat, mai ales, ținând 
seama și de faptul că managementul sportiv este un domeniu multidisciplinar 
care integrează industria cu managementul sportului. 

Din numărul mare de eforturi în cercetare privind managementul sportiv, 
următorii patru factori merită o atenție în analizarea și conceptualizarea 
managementul sportiv: lumea sportului, gestionarea experienței sportive, 
sportul organizat și întreprindere sportivă. Practic, toți acești factori 
influențează formarea diferitelor aspecte ale managementului sportiv, prin 
interdependența și condiționalitatea reciprocă, prezentate în figura  2.1. 
 
 
 
Figura 2.1. – Patru factori în analiza managementului sportiv 
 
 
     
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

             Lumea sportului 

         Management  

                Sportiv 
      Sport organizat 

    Întreprinderea 
sportivă 

 Gestionarea 
experiențelor sportive 
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Pentru gestionarea activităților și procedurilor sportive moderne a fost 
necesară revoluționarea acestora, care se reflectă de altfel în inițiativele din 
acest domeniu desfășurate de-a lungul anilor, până azi.  

În acest sens, a fost stabilită o definiție adecvată a managementului 
sportiv, care este considerat un domeniu de cercetare care oferă pregătire și 
educație specializată necesară persoanelor care caută un loc de muncă în orice 
parte a industriei sportului. 
 

2.2. Perspective pentru dezvoltarea profesională în domeniul  
       managementului sportiv în fotbal 

 
Managementul sportiv ca știință s-a dezvoltat împreună cu mai multe 

oportunități pentru evoluția profesională, care este o dimensiune ce rezultă din 
recunoașterea faptului că și în sport, tratat ca un segment de afaceri, managerii 
determină performanța organizațională dorită. Prin urmare, programele din 
domeniul managementului sportiv educă și pregătesc resurse umane pentru 
diverse poziții de conducere în domenii precum cel universitar, echipe 
profesioniste, antrenament, gestionarea diferitelor organisme, organizații și 
instituții sportive, responsabilități în zona de marketing. Cele mai importante 
modalități de construire a unei cariere în industria sportului sunt prezentate în  
figura 2.2. 

Pe baza acestor categori este important să distingem natura zonelor care 
includ dezvoltarea carierei, precum și dimensiunile dezvoltării profesionale în 
domeniul managementului sportiv, în special în ceea ce privește administrația 
sportivă, cluburile sportive, facilități sportive , servicii sportive / timp liber, 
marketing sportiv, comunicare în sport. 
 
Figura 2.2. - Oportunități de dezvoltare profesională în domeniul 
managementului sportiv 
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În astfel de cluburi de fotbal, managerii sportivi se ocupă cu gestionarea 

volumului tot mai mare de activități, procese și relații complexe, de la 
supravegherea antrenorilor și a asistenților acestora, la organizarea unui sistem 
pentru meciuri, monitorizarea modificărilor din legislația relevantă, pregătirea 
unei diete obișnuite pentru sportivi, până la securitatea lor. 

Atunci când activitățile unei club de fotbal sunt abordate ca un proces, 
rezultatul dorit poate fi obținut în condiții mai eficiente. 

 
2.3. Profil de personal profesionist în domeniul managementului  
       sportiv în fotbal 

 
Având în vedere evoluția fotbalului, un număr tot mai mare de cluburi 

de fotbal stimulează recrutarea de manageri sportivi care au pregătire în acest 
domeniu.  Responsabilitatea acestor manageri sportivi implică îndeplinirea 
unei serii de responsabilități, printre care se remarcă în special stabilirea 
activităților detaliate ale programului, organizarea echipelor sportive, 
programarea evenimentelor, asigurarea instruirii, supravegherea personalului 
etc.  

Creșterea rolului internetului a deschis nenumărate pagini web care zilnic 
răspândesc în timp real cele mai recente informații din lumea fotbalului. Mass-
media sportivă din întreaga lume reprezintă o oportunitate excelentă pentru o 
carieră care este foarte populară, având în vedere oportunitățile de muncă care 
sunt prezentate pe posturile de radio și televiziune, ziare, portaluri de internet 
și multe altele.  

Prin urmare, o serie de indivizi își folosesc abilitățile pentru a deveni 
antreprenori în domeniul sportului, dezvoltând servicii și produse pentru a 
răspunde nevoilor și intereselor oamenilor. Zona largă de educație sportivă și 
știința sportului oferă oportunități antreprenoriale deosebite care motivează și 
încurajează. 
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CAPITOLUL 3: PARTICULARITĂȚI ALE MANAGEMENTULUI 
SPORTIV ÎN CLUBURILE DE FOTBAL DIN ROMÂNIA 
 

3.1.Particularități ale managementul performanței în cluburile de  
fotbal din România 

 
Managementul modern reperezintă sinteza dintre știință și artă. În același 

timp, managementul este o stare de spirit specifică, reflectată d eun fel anume 
de a vedea, a dori, a căuta și accepta progresul. 

În opinia noastră, managementul performanței presupune că managerii și 
membrii echipei împărtășesc răspunderea pentru performanță prin acceptarea 
în comun a unui set comun de obiective, adică, ce trebuie să facă și cum trebuie 
să facă acest lucru. Ei pun în comun planurile convenite și monitorizează 
rezultatele.  
         Avanatajele unei structurii functionale: 
• Resursele specializate sunt utilizate în mod eficient. 
• Calitatea este sporită și de alți specialiști din aceeași zonă funcțională. 
• Există oportunități de diviziune extensivă a muncii. 
• O structură a carierelor le permite oamenilor să avanseze pe baza 
specializării lor. 
• Este mai ușor să se gestioneze specialiști în cazul în care aceștia sunt 
grupați împreună, în special atunci când managerul are aceeași experiență. 
• Se favorizează comunicarea între specialiști și se îmbunătățește 
dezvoltarea abilităților și cunoștințelor. 
• Nu se dublează resursele specializate în cadrul clubului și se promovează 
economii de scară. 
• Este potrivită în condiții în care se subliniază specializarea funcțională, 
unde mediul este stabil. 
 

Dezavantajele structurii funcționale: 
• Nevoia crescută de coordonare interdepartamentală și de planificare. 
• Comunicarea, coordonarea suprasolicită ierarhia verticală. 
• Coordonare ineficientă a departamentelor funcționale. 
• Responsabilitatea față de rezultatele globale este neclară. 
• Conflicte interdepartamentale. 
• Creativitate și inovare scăzută. 
• Dificultăți în identificarea produselor profitabile și neprofitabile. 
 
              Pot să apară astfel de probleme în profesionalism și cultura rolurilor 
atunci când  delimitarea locurilor de muncă se resimte ca fiind importantă. 
Atunci când clubul de fotbal atinge o anumită dimensiune, acestea sunt 
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susceptibile să se accentueze mai ales în cazul în care se dezvoltă o gamă largă 
de produse sau servicii.  
 Managementul strategic este parte a managementului performanței și 
este dezvoltarea organizată a resurselor zonelor funcționale: financiar, 
marketing, tehnologie, forță de muncă etc. pentru atingerea obiectivelor sale. 
Reprezintă  utilizarea tuturor resurselor organizației sportive, cluburilor de 
fotbal. 
 
  
 
 
 
 

 Figura 3.1.4. Niveluri de planificare 
          Misiune - Fiecare club de fotbal va avea un scop pentru a-și continua 
existența. O declarație de misiune exprimă scopul lor și poate fi, prin urmare, 
o declarație scurtă. De asemenea, se leagă cu ideea de Viziune - modul în care 
managerii interpretează Misiunea pentru colegii lor. Exemplu: misiunea 
clubului de fotbal FC Voluntari este pur și simplu încercăm mai mult. 
 Obiective - nu numai că reprezintă punctul final al planificării, dar sunt 
țintele spre care sunt îndreptate activitățile de gestionare și de utilizare a 
resurselor. Prin urmare, ele oferă un sentiment de direcție și o măsură de 
realizare a succesului. 
 Strategiile - se referă la domenii largi ale unei operațiuni ale clubului de 
fotbal. Scopul lor este de a furniza un cadru pentru planificarea tactică mai 
detaliată și pentru acțiune. 

Tacticile - sunt acțiunile întreprinse pentru a pune în aplicare detaliile 
unei decizii strategice, prin urmare, tactica poate fi văzută ca implementarea 
detaliată a unei strategii. În plus, unele decizii tactice vor fi făcute ca răspuns 
la circumstanțele în schimbare. 

Acțiunile, programele și regulile sunt practicile operaționale care vor 
traduce intenția tacticii în acțiune de indivizi și prin urmare, pe termen scurt, 
sunt detaliate și supuse controlului imediat. 

Strategii planificate intenționat și deliberate - modelul rațional. 
Strategiile planificate sau deliberate apar în cazul în care există intenții precise, 
care sunt scrise mai jos și sunt impuse de o conducere centrală. Caracteristicile 
cheie includ un număr mare de controale pentru a asigura punerea în aplicare 
fără surprize într-un mediu care poate fi controlat, cu manageri care sunt 
capabili să stabilească, să revizuiască și să evalueze toate opțiunile disponibile, 
având apoi posibilitatea de a alege ceea ce pare a fi cea mai bună opțiune în 
funcție de criterii raționale. De multe ori există un specialist în departamentul 
de strategii. 

Strategie Alocare 
resurse 

Obiective dorite 
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         3.2. Particularități ale managementul resurselor umane în cluburile    
                de fotbal din România 
 
           Resursele umane reprezintă capital important, care trebuie gestionat 
eficient pentru a constitui o sursă de avantaj competitiv pentru organizația 
sportivă.  
            Managementul resurselor umane reprezintă o serie de activități care le 
permit oamenilor și organizației să se pună de acord asupra obiectivelor și 
naturii relației lor de lucru, pe de o parte și, pe de altă parte, asigură îndeplinirea 
acestor obiective. Pentru a avea succes, un club de fotbal, o organizație sportivă 
trebuie să satisfacă nevoile individului, contribuind astfel, în egală măsură la 
succesul clubului de fotbal, organizației sportive și la satisfacerea nevoilor 
personale de angajare. 
  Managementul resurselor umane (HRM) se concentrează pe recrutarea 
și angajarea celor mai buni angajați, oferindu-le compensațiile, beneficiile, 
formarea și dezvoltarea de care au nevoie pentru a avea succes în cadrul unei 
organizații sportive. Cu toate acestea, managementul strategic al resurselor 
umane își asumă aceste responsabilități cu un pas mai departe prin alinierea 
acestora la obiectivele altor departamente și la obiectivele organizaționale 
generale. Departamentele de HR care practică managementul strategic se 
asigură de asemenea că, toate obiectivele lor sunt aliniate cu misiunea, 
viziunea, valorile și obiectivele organizației din care fac parte. Strategia HRM 
utilizează talentul și oportunitatea din cadrul departamentului de resurse umane 
pentru a face alte departamente mai puternice și mai eficiente. 

Planificarea resurselor umane este un proces de evaluare a nevoilor de 
resurse umane în acord cu obiectivele clubului sportiv și elaborarea unor 
planuri care să garanteze angajarea forței de muncă competente și stabile. Orice 
club de fotbal trebuie să acorde o atenție deosebită activității de planificare a 
resurselor umane, astfel încât să nu existe inconsecvențe în activitatea 
desfășurată în ceea ce privește numărul și tipul de salariați, apariția unui deficit 
sau a unui excedent de personal în anumite funcții prevăzute în organizarea 
clubului , asigurând satisfacția angajatului și calitatea vieții profesionale.                  
 
                3.3. Leadership în cluburile de fotbal din România 
               Deși noțiunea de leadeship și management sunt similare, în unele 
privințe, ele pot implica diferite tipuri de abilități și comportamente. Managerii 
buni ar trebui să se străduiască a fi lideri buni și liderii buni, au nevoie de 
competențe manageriale pentru a fi eficienți. Un leadership are viziune asupra 
a ceea ce poate fi atins, apoi comunică acest lucru altora și dezvoltă strategii 
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pentru realizarea viziunii. Ei motivează sportivii, sunt capabili să negocieze, să 
susțină și alte tipuri de resurse pentru a-și atinge obiectivele. 
              
            Un club de fotbal din România să poată ajunge la performanțe bune, la 
performanțe mari poate urma un anumit model de ierarhie de management pe 
cinci nivele. Ierarhia înseamnă că într-un club de fotbal managerii și liderii 
există în diferite forme, roluri și responsabilități:  
Nivelul 1: Persoane foarte capabile - Oferă contribuții productive prin talent, 
cunoștințe, aptitudini. 
Nivelul 2: Membru al echipei, contribuie la realizarea obiectivelor grupului, 
lucrează eficient cu ceilalți. 
Nivelul 3: Managerul Competent - Organizarea oamenilor și a resurselor în 
vederea realizării efective și eficiente a obiectivelor predeterminate. 
 Nivelul 4: Leader eficient - Catalizează angajamentul și urmărirea viguroasă a 
unei viziuni clare și convingătoare; stimulează grupul la standarde înalte de 
performanță. 
Nivelul 5: Executivul. 
               Teoriile de leadership sugereză că există patru componente ale 
conducerii eficiente: calitățile liderului, stilurile de conducere, calitățile 
adepților și factorii situaționali. Se preconizează că interacțiunile dintre acești 
patru factori determină eficacitatea conducerii. 
Managerii lideri cu mentalitate puternică sunt sociabili, sunt capabili să rămână 
calmi și relaxați, sunt competitivi în multe situații și au un nivel mai scăzut de 
anxietate decât alți manageri. Aceștia pot rămâne relativ neafectați de 
concurență sau adversitate. 

Un manager de fotbal nu se poate aștepta să se bazeze exclusiv pe un stil 
dominant de conducere, ci trebuie să fie suficient de adaptabil și destul de 
perceptiv pentru a-și schimba abordarea de lider pe baza variabilelor 
situaționale și de grup. 
          
         
 3.4. Particularități ale managementul comunicării în cluburile de  
        fotbal din România 

Comunicarea este o funcție foarte importantă pentru a manageria un club 
de fotbal din România. Comunicarea înseamnă schimb de fapte, idei, opinii sau 
emoții între două sau mai multe persoane pentru a crea un teren comun de 
înțelegere. Comunicarea este procesul de transmitere a informațiilor și 
mesajelor de la o persoană la alta. Aceasta implică cel puțin două persoane, 
adică un expeditor și un receptor. Expeditorul dezvoltă și transmite un mesaj 
către receptor. Scopul este de a realiza o înțelegere comună între expeditor și 
receptor. Comunicarea de bază într-o organizație este legătura dintre manager 
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și subordonat. Managerii comunică subordonaților lor și primesc mesaje de la 
ei. Pentru a fi eficient ca manager, trebuie să fii un comunicator eficient. 
 

 3.4.1. Tipuri de comunicare în cluburile de fotbal din România 
 
              Există două tipuri principale de comunicare în fiecare club de fotbal - 
comunicare formală și informală. 
              1.Comunicarea formală se referă la comunicarea oficială care are loc 
printr-un lanț de comenzi, se ocupă de aspecte legate de muncă. 
              Comunicarea oficială poate fi împărțită în trei categorii, astfel: 
a) Comunicarea descendentă: este comunicarea de la un superior la un 
subordonat. Aceasta 
urmează linia de autoritate de sus în partea de jos a ierarhiei organizației 
sportive. Comunicarea în jos constă din planuri și politici, ordine și instrucțiuni, 
proceduri și reguli etc. 
b) Comunicarea ascendentă: înseamnă fluxul de informații de la nivelurile 
inferioare ale 
organizației sportive la nivelul superior al autorității. Această comunicare 
include opinii, idei, sugestii,reclamații, plângeri, contestații, rapoarte etc. Este 
foarte important, deoarece servește ca feedback privind eficiența comunicării 
descendente. Pe baza comunicării ascendente, managerul își revizuiește 
planurile și politicile. 
c) Comunicare orizontală: este transmiterea de informații și înțelegerea între 
oameni de la același nivel de ierarhie din cadrul organizației sportive. Acest tip 
de comunicare este  cunoscută și ca o comunicare laterală sau transversală. De 
obicei, aceasta, se referă la managerii interdepartamentali care lucrează la 
același nivel de organizare sau între subordonați care lucrează sub un șef.  
 
           3.4.2. Importanța comunicării în cluburile de fotbal din România 
           Comunicarea eficientă necesită ca decodificarea și codarea să se facă cu 
simboluri care sunt cunoscute de către expeditor și de către receptorul 
mesajului. Astfel, managerii ar trebui să evite jargonele inutile, ceea ce este 
inteligibil pentru experții din domeniul lor special. Problemele obișnuite în 
comunicările scrise, constau în faptul că cei care le scriu omit concluzia, nu 
sunt prea clare și folosesc scrieri incorecte. Stilul de scriere ar trebui să se 
potrivească situației și efectului pe care scriitorul dorește să îl atingă. Stilul 
forțat ar trebui folosit atunci când scriitorul are putere. Tonul ar trebui să fie 
politicos, dar ferm. Managerul trebuie să se asigure că mesajul este complet.  

Dacă nu furnizează toate informațiile necesare, oamenii fac presupuneri 
cu privire la informațiile care lipsesc. Acest lucru poate duce la o semnificație 
incorectă. 
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CAPITOLUL  4: CONCLUZII TEORETICE 
 

 În domeniul sportului și managementului sportului, în special, la nivel 
mondial, există numeroase oportunități de dezvoltare profesională. 

Teoria, sau o afirmație a constructelor și a relațiilor lor între ele care 
explică cum, când, de ce și în ce condiții au loc fenomenele, este un element 
critic în avansarea unei discipline academice. Teoria reprezintă scopul 
fundamental al științei. 

Susținem că,  oamenii de știință din domeniul managementului sportului 
ar trebui să investească în teorie, folosindu-l pentru cercetare, practică și 
predare. Nu există nimic mai practic decât o teorie bună. Adică, cele mai bune 
teorii sunt cele care îi ajută pe oameni să înțeleagă lumea din jurul lor. 

Managementul sportiv, ca domeniu științific specializat, s-a dezvoltat 
intens în ultimii treizeci de ani și încă arată o tendință pozitivă de creștere, care 
este de așteptat să continue în acelaș ritm în anii următori.  

Sportul este o industrie foarte serioasă, care generează venituri uriașe, 
exprimate prin miliarde de dolari și euro în întreaga lume, ceea ce înseamnă în 
sine o mulțime de oportunități de afaceri. Literatura mondială în domeniul 
sportului oferă o mulțime de informații cu privire la posibilele direcții și 
tendințe de dezvoltare a calității de profesioniști în sport, permițând 
managerilor o bază serioasă de informații pentru cercetările și analizele lor 
ulterioare. 

În opinia noastră, managementul sportului reprezintă coordonarea 
tehnicilor, proceselor, resurselor financiare, materiale, informaționale, umane 
și de timp, precum și a problemelor situațiilor și a aspectelor contingente cu 
scopul de a crește eficiența producției și a schimbului de produse sportive, de 
servicii, precum și creșterea rezultatelor, respectiv a performanțelor sportive. 

Scopul Managementului sportiv nu se limitează doar la mari cluburi 
sportive, ci și la faptul că gestionarea eficientă a sportului este la fel de 
importantă atât în organizațiile sportive mai mici, precum organizațiile non-
profit, cât și la cluburile mari.  

Managementul sportiv este aplicabil oricărei organizații în care una, 
două sau mai multe persoane lucrează împreună pentru atingerea unui set de 
obiective. 
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PARTEA A II-A: CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND 
PERCEPȚIA MANAGERILOR CLUBURILOR D EFOTBAL DIN 
ROMÂNIA ASUPRA OPORTUNITĂȚII IMPLEMENTĂRII 
MANAGEMENTULUI SPORTIV ÎN FOTBAL 
 
CAPITOLUL 5:  CADRUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII 
PRELIMINARE 
 
5.1. Premisele cercetării preliminare 
 

Problema acestui studiu este actuala criză din fotbalul românesc care 
suferă de gestionarea tradițională a fotbalului. Este important să știm dacă 
managementul fotbalului este realizat de manageri sportivi care beneficiază de 
cunoștințe speciale în acest domeniu și de managementul fotbalului modern. 

Viziunea unui club de fotbal este obiectivul cel mai înalt și cel mai larg 
al acelui club. Este o declarație care arată la ce aspiră clubul să obțină în 
sezoanele competiționale următoare.  

5.2.Scopul cercetării preliminare 
Scopul acestei cercetări este de a cunoaște factorii moderni pe care un 

manager de fotbal  ar trebui să-i ia în considerare pentru a avea succes și 
cunoștințele esențiale pentru a crește nivelul competitiv al fotbalului din 
România.  
 

5.3.Ipoteza cercetării preliminare 
Ipoteza pentru această parte a cercetării este: Nu există nicio diferență 

semnificativă între managerii sportivi din Liga I și managerii din ligile 
inferioare în ceea ce privește percepțiile lor despre care competențe sunt 
esențiale pentru eficiența managerială. 
 

5.4.Obiectivele și sarcinile cercetării preliminare 
 
Punctul principal al acestui studiu îl reprezintă provocările din 

managementul fotbalului din România. Este necesar să se investigheze dacă 
factorii de management modern în fotbal sunt aplicabili în fotbalul din 
România. 
 
 5.4.1.Obiectivele cercetării preliminare 
 
 Obiectivele cercetării sunt acelea de a investiga dacă managerii 
cluburilor de fotbal  din România sunt flexibili în diferite circumstanțe și pot 
reacționa corespunzător în situații de criză, pot organiza, planifica o strategie 
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pentru ca un club de fotbal să devină competitiv sau pot angaja consultanți 
experți pentru a gestiona acest sport preferat în țară. 
 

5.4.2.Sarcinile cercetării preliminare 
 

  Sarcinile acestei lucrări este de a cerceta dacă problema fotbalului 
românesc este legată sau nu de managerii săi sportivi și este destinată să afle 
dacă acești manageri beneficiază de cunoștințe actualizate și de management 
sportiv în domeniul fotbalului modern. 
 

5.5.Etapele cercetării preliminare 
Filosofia noastră de cercetare aleasă, respectă recomandările făcute în 

cadrul discuțiilor contemporane și conturează toate deciziile metodologice 
luate în cadrul procesului de cercetare întreprins. Bazat pe descoperirea unui 
model de management sportiv eficient care să  schimbe: rezultatele modeste 
din cadrul cluburilor de fotbal din România în echipe de fotbal de elită; 
problemele cu care sa confruntă cluburile de fotbal din România la nivel 
managerial; lipsa cunoașterii factorilor moderni de management sportiv, a fost 
selectată o filosofie de cercetare pragmatică ca obiectiv prin care să se angajeze 
un management sportiv modern în fotbalul din România. 

 
 
Figura 5.5.1: Etapele cercetării 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Revizuirea litaraturii 

3. Dezvoltarea cadrelor teoretice și  
conceptuale 

4.Clarificarea 
întrebărilor/ipotezelor de cercetare 

1. Selectarea subiecților 
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5.6.Metode de cercetare  
Metodologia aplicată pentru acest studiu are atât metode calitative, cât și 

cantitative pentru colectarea datelor.  
 
Cercetarea noastră oferă informații pentru a reduce potențialul de 

incertitudine. Pe baza naturii fotbalului românesc și a structurilor de dezvoltare 
din cadrul acestui domeniu, am desfășurat cercetări descriptive și exploratorii 
pentru a obține o dimensiune mai clară privind problema ambiguă a dezvoltării 
managementului sportiv în fotbalul din Romînia.  

Opinia noastră este că, cercetarea descriptivă este un studiu al statutului 
unei situații, iar  scopul său este de a descrie caracteristicile unui club 
profesionist de fotbal din România. 

Valorea cercetării descriptive în opinia noastră, se bazează pe premisa că 
problemele pot fi rezolvate și practicile îmbunătățite printr-o descriere 
obiectivă și detaliată. 

Metodele de cercetare utilizate au fost:  
ü Metoda documentării științifice prezentată la punctul 5.6.1. din prezentul 
capitol; 
ü Metoda anchetei prin chestionar cu raspunsuri DA/NU prezentată la 
punctul 5.6.2. din prezentul capitol; 
ü Metoda Delphi la punctul 5.6.3. din prezentul capitol; 
ü Metoda statistico-matematic la punctul 5.6.4. din prezentul capitol; 
ü Metoda grafică prezentată la punctul 5.6.5. din prezentul capitol. 
ü  

5. Proiectarea cercetării 

6. Colectarea datelor 

7. Analiza datelor 

8. Concluzii  
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5.6.1. Metoda documentării științifice 
Secțiunea de metode de cercetare este cea mai importantă parte a 

prezentei lucrări, deoarece oferă informațiile esențiale care permit cititorului să 
judece validitatea rezultatelor și concluziilor studiului nostru. 

De asemenea, studiul dezvoltă un instrument adecvat pentru evaluarea 
percepțiilor despre importanța competențelor pentru desfășurarea cu succes a 
unei post de manager sportiv la cluburile de fotbal din România, de a investiga 
managementul cluburilor pentru a ști dacă managerii acestora sunt familiarizați 
cu fotbalul modern și cu factorii eficienți ai managementului modern în fotbal. 
În plus, urmărește să afle dacă punctele slabe ale fotbalului din România se 
datorează gestionării cluburilor cu metode tardiționale care sunt depășite în 
raport cu fotbalul modern. 
  Scopul studiului  a fost de a contribui la baza de cunoștințe în domeniul 
managementului sportiv din România, prin explorarea percepțiilor managerilor 
sportivi de la cluburile din Liga I și ligile inferioare despre importanța 
competențelor privind conducerea  cu succes a cluburilor de fotbal. Termenul 
competențe l-am definit ca fiind combinația de cunoștințe, abilități și trăsături 
personale care sunt utilizate pentru a efectua o varietate de activități și 
comportamente în mod eficient.  

De asemenea, subliniem că, indiferent de cât de multe metode utilizăm 
în cercetare, acestea oferă date fiabile, valabile și obiective în primele etape ale 
proiectării unei metodologii. 
 

5.6.2. Metoda anchetei 
 

Împreună cu domnul Prof. Univ. Dr. H. C. Viorel Cojocaru, am proiectat 
propriul chestionar aplicat în prezenta cercetare. Chestionarul cuprinde 12 
întrebări simple cu cuvinte ușor de înțeles de către toți respondenții în format 
DA/NU. 

Pentru a spori fiabilitatea și validitatea datelor colectate, selectarea 
subiecților participanți la acest studiu a fost fundamentală. Selectarea acestora 
am făcut-o pe parcursul a trei etape.  
 

În prima etapă, am trimis pe adresele de e-mail 106 chestionare la 106 
cluburi de fotbal din Liga I, Liga II și Liga III, din tot atâtea câte sunt afiliate 
la Federația Română de Fotbal. Am primit răspunsuri de la 25 de cluburi de 
fotbal, astfel: 10 cluburi de fotbal din Liga I dintr-un total de 14 cluburi de 
fotbal, 10 cluburi de fotbal din Liga II dintr-un total de 20 de cluburi de fotbal 
și 5 cluburi de fotbal din Liga III dintr-un total de 72 de cluburi de fotbal. 
 

În cea de-a doua etapă, am retrimis pe adresele de e-mail chestionarele 
la cele 81 de cluburi care nu au răspuns în prima etapă. Am primit răspunsuri 



24 

 

de la încă 29 de cluburi, astfel: 6 chestionare de la 6 cluburi din Liga II care nu 
au răspuns în prima etapă și 23 de chestionare de la 23 de cluburi de fotbal din 
Liga III care, de asemenea, nu au răspuns în prima etapă. 
 

În cea de-a treia etapă, am mai retrimis pe adresele de e-mail 
chestionarele la cele 52 de cluburi care nu au răspuns la prima și a doua etapă. 
Nu am mai primit niciun răspuns. Astfel, subiecții care si-au manifestat 
disponibilitatea de a participa la acest studiu au fost 54 de manageri de la 54 de 
cluburi de fotbal, după cum urmează:  
Ø 10 manageri de la 10 cluburi profesioniste de fotbal din Liga I; 
Ø 16 manageri de la 16 cluburi de fotbal din Liga II; 
Ø 28 de manageri de la 28 cluburi de fotbal din Liga III.  
Din motive de protecție și securitatea datelor respondenților și pentru 
respectarea dispozițiilor Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și 
combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de 
siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și 
completările ulterioare, nu vom anexa prezentei teze, chestionarele cu 
răspunsurile acestora. 
 
Tabelul 5.6.2.I -  Structurarea respondenților participanți la această 
cercetare privind chestionarul 
 Procent răspunsuri 

din totalul de 106 
cluburi de fotbal 

Număr 
chestionare 
trimise 

Număr 
răspunsuri 
primate  

Prima etapă 24% 106 25 cluburi 
A doua 
etapă  

51% 81 29 cluburi 

A treia 
etapă 

51% 52 0 

TOTAL 
răspunsuri  

  54 

                       
                                            
Prima etapă: N – X = T  
T = 81 
P x N = X => P = (X: N) x 100 = 24% 
N reprezintă numărul total de cluburi Liga I, Liga II și Liga III afiliate le 
Federația Română de Fotbal care este egal cu 106. 
X reprezintă numărul de 25 de cluburi care au răspuns la chestionar în prima 
etapă . 
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T reprezintă numărul de 81 de cluburi care nu au răspuns la chestionare în 
prima etapă. 
 
A doua etapă: T – X1 = T1 

P1 x N = X1 + X  
P1 = ( X1 + X) x 100 : N = 51% 
X1 reprezintă numărul de 29 de cluburi care au răspuns la chestionar în cea de-
a doua etapă .  
T1 reprezintă numărul de 52 de cluburi care nu au răspuns la chestionare în cea 
de-a doua etapă. 

A treia etapă: Procentul din cea de a treia etapă corespunde cu cel din a 
doua etapă deoarece în această etapă nu au mai răspuns alte cluburi afară de 
cele 54 din primele etape. 
 
 5.6.3. Metoda Delphi 

Abordarea folosită în încercarea de a obține consensul unui grup de 
experți în materie de competențe necesare unui manager sportive, de a conduce 
cu success un club de fotbal din România, a fost metoda Delphi în trei runde.  

Pentru a spori credibilitatea și autenticitatea datelor colectate, selectarea 
participanților experți a fost foarte importantă și s-a făcut în colaborare cu 
Federația Română de Fotbal.  

Aceasta, a fost invitată să colaboreze în acest proiect Delphi, pentru a 
ajuta la identificarea participanților experți dispuși să participle la prezentul 
studiu. Au participat la trei runde de anchetă, aceeași 54 de manageri sportivi 
de la aceleași 54 de cluburi de fotbal din România care au răspuns 
chestionarului de la metoda anchetei.  

Etapele metodei Delphi pot varia oarecum în funcție de aplicația dorită.  
În conformitate cu aceasta, procesul întreprins în acest studiu Delphi este 

prezentat în tabelul 5.6.3.I. Specificul fiecărui pas este discutat mai jos. 
Tabelul 5.6.3.I – Etapele metodei Delphi în acest studiu 
 
      Etapa       Activitatea 
1 Stabilirea obiectivelor 
2 Selectarea managerilor sportivi 
3 Chestionarul 1: Identificarea competențelor de către managerii sportivi 
4 Combinarea și perfecționarea competențelor 
5 Chestionarul 2: Evaluarea competențelor de către managerii sportivi 
6 Calcularea mediei 
7 Chestionarul 3: Reevaluarea competențelor de către managerii sportivi 
8 Recalcularea mediei 
9 Analiza ulterioară la Capitolul 7 din prezenta teză 
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           Etapa 1: Stabilirea obiectivelor 
 

Sugerăm că etapa inițială pentru realizarea unui studiu Delphi este 
stabilirea obiectivelor și definirea domeniului de aplicare.  
  
Etapa 2: Selectarea managerilor sportive 
 Considerăm că, selecția managerilor sportivi cu abilități, experiență sau 
cunoștințe notabile este fundeamentală pentru succesul cercetării Delphi.  

Pentru ca acest studiu Delphi să fie eficient, grupul de manageri 
sportivi/experți selectați a fost de 54. 

Tabelul 5.6.3.II, prezintă criteriile concepute pentru identificarea 
participanților eligibili pentru acest sondaj care au corespuns pentru aceeași 54 
manageri sportivi de la metoda anchetei. 

 
 
 

 Tabelul 5.6.3.II – Criterii de selecție a participanților 
1. Participanții trebuie să aibă cunoștințe detaliate despre serviciile sportive 
din România. 
2. Participanții trebuie să aibă o implicare semnificativă în serviciile 
sportive, atât în trecut, cât și în prezent. 
3. Practicanții ar trebui să dețină în prezent sau anterior funcții de conducere 
în cadrul cluburilor de fotbal . 
 

Etapa 3: Efectuați chestionarul 1: Identificați competențele 
managerilor sportivi 

Experții/managerii sportivi, au participat la trei runde. Prima rundă a 
studiului Delphi a avut ca scop obținerea unei liste de competențe necesare 
managerilor sportivi de succes, specific contextului României. Fiecare 
participant a primit o scurtă introducere a proiectului și i s-a solicitat să 
furnizeze minimum 10 competențe pe care le-a perceput ca fiind importante 
pentru un manager sportiv de succes. O listă sumară a tuturor competențelor 
oferite de participanți a fost completată cu alte competențe și folosită pentru 
baza celei de-a doua runde. 
 

Etapa 4: Combinarea și perfecționarea competențelor  
Următorul pas a fost combinarea și perfecționarea competențelor 

identificate de către cei 54 de participanți. Această sinteză a fost realizată pentru 
a proiecta și construi un chestionar cantitativ. Toate competențele enumerate în 
chestionarele din prima rundă au fost introduse pentru prima dată în Excel și au 
fost sortate automat, iar suprapunerile au fost eradicate.  
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În această etapă, enunțurile de competență consolidate au eliminat 
suprapunerile pentru evaluările din rundele uletrioare. Odată ce suprapunerile 
au fost eliminate, a fost întocmit un tabel cu 79 de competențe pentru a fi 
utilizate în cea de –a doua rundă a procesului Delphi.  
  

Etapa 5: Chestionarul 2: Evaluarea competențelor. 
 Acest chestionar a fost apoi trimis pe email la 54 de participanți la 12 
ianuarie 2017. Deși am solicitat trimiterea chestionarelor înainte de 28 ianuarie 
2018, doar 40 au fost returnate. E-mailurile de memento au fost trimise celor 
care nu au răspuns și au fost efectuate, de asemenea, apeluri de memento. 
Ultimul răspuns a fost colectat la 8 februarie 2018. Ca urmare, a doua rundă a 
avut o rată de răspuns de 100%, cu un total de 54 de chestionare returnate. 
 
 Etapa 6: Calcularea mediei 

După ce au fost colectate răspunsurile din runda a doua, s-a calculat 
media evaluărilor competențelor. Fiind un studiu Delphi, datele colectate din 
fiecare rundă trebuiau utilizate în rundele ulterioare. Prin urmare, rezultatul 
mediei pe categorie de club a fiecărei competențe din chestionarul 2, a fost 
raportat în runda a treia a chestionarului. Între timp, în urma recomandărilor 
participanților din runda a doua, unele enunțuri au fost rescrise și redate în 
runda a treia. 

 
Etapa 7: Chestionarul 3: Reevaluarea competențelor  
La 10 februarie 2017, cel de-al treilea chestionar a fost distribuit celor 54 

de participanți care au contribuit în runda 2 cu rezultatul său din runda a doua 
împreună cu rezultatele medii obținute în runda 2.  

Această natură iterativă a procesului oferă participanților o oportunitate 
de a-și reevalua estimările anterioare, după caz, având în vedere informațiile 
suplimentare furnizate.  

În plus, a fost atașat un supliment la fiecare chestionar din runda 3, care 
a solicitat participanților să furnizeze date demografice personale.  

Participanții au fost solicitați să trimită prin email chestionarele din 
Runda 3 în două săptămâni; cu toate acestea, doar 44 de chestionare au fost 
returnate la timp.  

Ultimul răspuns a fost colectat la 8 martie 2017. Drept urmare, studiul a 
avut o rată de răspuns neobișnuit de mare de 100% de la runda 1 la runda 3. 
 

Etapa 8: Recalcularea mediei 
Odată returnate chestionarele din a treia rundă, au fost calculate mediile 

competențelor. Aceste date au reprezentat estimarea finală a acordului privind 
importanța fiecărei competențe. După finalizarea procesului Delphi, rezultatele 
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au fost comparate și utilizate pentru a dezvolta cadrul de competență al unui 
manager sportiv pentru a conduce cu succes un club de fotbal.  
 

5.6.4. Metoda statistico-matematică 
Ideile din matematică și statistică au joacat un rol important în ce privește 

prezentul studiu. Cunoștințele statistice ne-au ajutat să utilizăm metodele 
adecvate pentru colectarea datelor, să folosim analizele corecte și să prezentăm 
eficient rezultatele. Pentru a măsura opinia celor 54 de participanți la acest 
studiu, am folosit din statistică, măsurătorile ordinale care au diferențe precise 
între valorile consecutive, dar au o ordine semnificativă pentru aceste valori. 

Următorii indiactori statistico-matematici au fost utilizați pentru analiza 
și interpretarea rezultatelor cercetării preliminare din prezenta teză: 

 
În continuare, la metoda statistico-matematică vom prezenta sub formă de 
tabele media și frecvența răspunsurilor la chestionarele aplicate în această 
cercetare. 
Tabelul 5.6.4.I – Frecvența răspunsurilor cu DA la chestionarul  
                             din anexa 1 
 
         LIGA I        LIGA II              LIGA III 
Item 
 

      Frecvență Item       Frecvență 
 

Item       Frecvență 

       Nr. %       Nr. %         Nr. % 

1 10 10 100 1 13 16 81 1 19 28 68 
2 10 10 100 2 13 16 81 2 16 28 57 
3 5 10 50 3 1 16 6 3 2 28 7 
4 0 10 0 4 0 16 0 4 2 28 7 
5 9 10 90 5 16 16 100 5 25 28 89 
6 9 10 90 6 16 16 100 6 26 28 93 
7 7 10 70 7 16 16 100 7 25 28 89 
8 10 10 100 8 16 16 100 8 26 28 93 
9 10 10 100 9 0 16 0 9 0 28 0 
10 10 10 100 10 16 16 100 10 28 28 100 
11 7 10 70 11 5 16 31 11 5 28 18 
12 7 10 70 12 5 16 31 12 5 28 18 
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Tabelul 5.6.4.II – Frecvența răspunsurilor cu NU la chestionarul din anexa  
         LIGA I        LIGA II              LIGA III 
Item 
 

      Frecvență Item       Frecvență 
 

Item       Frecvență 

       Nr. %       Nr. %         Nr. % 

1 0 10 0 1 3 16 19 1 9 28 32 
2 0 10 0 2 3 16 19 2 12 28 43 
3 5 10 50 3 15 16 94 3 26 28 93 
4 10 10 100 4 16 16 100 4 26 28 93 
5 1 10 10 5 0 16 0 5 3 28 11 
6 1 10 10 6 0 16 0 6 2 28 7 
7 3 10 30 7 0 16 0 7 3 28 11 
8 0 10 0 8 0 16 0 8 2 28 7 
9 0 10 0 9 16 16 100 9 28 28 100 
10 0 10 0 10 0 16 0 10 0 28 0 
11 3 10 30 11 11 16 69 11 23 28 82 
12 3 10 30 12 11 16 69 12 23 28 82 

 
Tabelul 5.6.4.III - Frecvența competențelor furnizate de către experți la 
chestionarul din anexa 3 
          Item Frecvența       Item Frecvența 

      Nr. %         Nr. % 

1 38 54 70 2 30 54 56 

3 30 54 56 4 26 54 48 

5 24 54 44 6 22 54 41 

7 20 54 37 8 20 54 37 

9 20 54 37 10 18 54 33 

11 16 54 30 12 16 54 30 

13 14 54 26 14 14 54 26 

15 14 54 26 16 12 54 22 

Item 
                 

Frecvența Item Frecvența 
       Nr. % Nr. % 

17 12 54 22 18 12 54 22 
19 12 54 22 20 10 54 19 
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21 10 54 19 22 10 54 19 
23 10 54 19 24 10 54 19 
25 10 54 19 26 8 54 15 
27 8 54 15 28 8 54 15 
29 8 54 15 30 8 54 15 
31 8 54 15 32 8 54 15 
33 8 54 15 34 6 54 11 
35 6 54 11 36 6 54 11 
37 6 54 11 38 6 54 11 
39 6 54 11 40 6 54 11 
41 6 54 11 42 6 54 11 
43 6 54 11 44 4 54 7 
45 4 54 7 46 4 54 7 
47 4 54 7 48 4 54 7 
49 4 54 7 50 4 54 7 
51 4 54 7 52 4 54 7 
53 4 54 7 54 2 54 4 
55 2 54 4 56 2 54 4 
57 2 54 4 58 2 54 4 
59 2 54 4 60 2 54 4 
61 2 54 4 62 2 54 4 
63 2 54 4 64 2 54 4 
65 2 54 4 66 2 54 4 
67 2 54 4 68 2 54 4 
69 2 54 4 70 2 54 4 
71 2 54 4 72 2 54 4 
73 2 54 4 74 2 54 4 
Item            Frecvența Item           Frecvența 

         Nr. %          Nr. % 
75 2 54 4 76 2 54 4 
77 2 54 4 78 2 54 4 
79 2 54 4     
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Item = reprezintă fiecare competență din chestionarul din anexa 3 
Numărul = reprezintă câți experți/manageri sportivi au răspuns chestionarului 
din anexa 3 din totalul participanților la acest studiu 
Frecvența = procentul răspunsurilor pentru fiecare item 
 

5.6.5.Metoda grafică 
Am folosit metoda grafică în această cercetare, deoarece graficele sunt 

instrumente puternice de exepunere a semnificațiilor datelor prelucrate 
statistico-matematic. Acestea oferă rezumate rapide și vizuale ale 
caracteristicilor esențiale ale datelor. 
Histograma 5.6.5.I – Frecvența răspunsurilor cu DA la chestionarul din 
anexa 1 ale cluburilor din Liga I 
 
 

 
 
 
 
Histograma 5.6.5.II – Frecvența răspunsurilor cu DA la chestionarul din 
anexa 1 ale cluburilor din Liga II 
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Histograma 5.6.5.III – Frecvența răspunsurilor cu DA la chestionarul din 
anexa 1 ale cluburilor din Liga III 
 

 
 
Histograma 5.6.5.IV – Frecvența răspunsurilor cu NU la chestionarul din 
anexa 1 ale cluburilor din Liga I 
 

 
 
Histograma 5.6.5.V – Frecvența răspunsurilor cu NU la chestionarul din 
anexa 1 ale cluburilor din Liga II 
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Histograma 5.6.5.VI – Frecvența răspunsurilor cu NU la chestionarul din 
anexa 1 ale cluburilor din Liga III 
 

 
 
 
Histograma 5.6.5.VII - Frecvența competențelor furnizate de către experți 
la chestionarul din anexa 3 
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CAPITOLUL 6:  ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 
PRELIMINARE 
 

Considerăm că prezenta cercetare, după modul de organizare a activității, 
este una de verificare și constatare. 

Având în vedere că cercetarea este un mod organizat și sistematic de a 
găsi răspunsuri la întrebări, vom urma în prezenta cercetare un set de proceduri 
și pași, pentru a obține cele mai precise rezultate. 

Metodele aplicate în această teză au fost metode de cercetare cantitativă 
și calitativă, metoda anchetei prin chestionar și metoda Delphi. 
 
Figura 6.1. – Pașii urmați în organizarea și desfășurarea cercetării 
preliminare 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasul 1 – Documentarea științifică privind cercetarea preliminară, s-a 
desfășurat în perioada octombrie 2017- decembrie 2017. În acest sens, am citit 
cărți și articole din literatura de specialitate. Scopul analizei literaturii, a fost de 
a înțelege partea teoretică din domeniul managementului sportiv și de a 
identifica întrebările de cercetare pentru dezvoltarea sau investigarea în 
continuare a cunoștințelor existente.  

Pasul 2 – Eșantionul nostru de cercetare,  este o parte finită sau un subset 
de participanți extrași din populația țintă. Cercetarea preliminară s-a realizat pe 
un eșantion format din 54 de subiecți de la 54 de cluburi de fotbal din România. 

 
 

                 Pasul 1 

        DOCUMENTAREA  

              ȘTIINȚIFICĂ 

       Pasul 2 

STABILIREA 
EȘANTIONULUI 
DE CERCETARE 

 

       Pasul 3 

     ELABORAREA 
CHESTIONARELOR 

 

 

      Pasul 4 

REALIZAREA 
ANCHETEI PE BAZĂ 
DE CHESTIONAR 

        

        Pasul 5 
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STUDIULUI DELPHI 

                  

               Pasul 6 

              CULEGEREA,      
          PRELUCRAREA  
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                 OBȚINUTE 

          Pasul 7 

 
      CONCLUZII 
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 În această reprezentare grafică este evidențiată structura procentuală a 
eșantionului, de unde se poate observa că procentul cel mai mare de răspuns l-
am obținut de la managerii din Liga II, pe locul doi situnându-se managerii din 
Liga I și apoi, pe locul trei, managerii din Liga III. 
 Pasul 3 – Elaborarea chestionarelor. Am ales pentru cercetarea noastră, 
ca instrument principal, chestionarele, deoarece este un mijloc obiectiv de 
colectare a informațiilor despre cunoștințele, credințele, atitudinile și 
comportamentul oamenilor.  

La elaborarea chestionarelor de la metoda Delphi, am studiat ce 
reprezintă competențele care sunt utilizate în general ca criteriu de angajare, 
plan de instruire și cadru de evaluare. Termenul de competență a fost definit 
într-o varietate de moduri în literatura de specialitate. În opinia noastră, 
competențele sunt combinația de cunoștințe, abilități și trăsături personale care 
sunt utilizate pentru a efectua o varietate de activități și comportamente în mod 
eficient.  

Pasul 4 – Realizarea anchetei pe bază de chestionar. Pentru a atinge 
scopurile prezentului studiu am procedat la distribuirea chestionarelor în 
perioada ianuarie 2017 – martie 2017, managerului fiecărui club afiliat la 
Federația Română de Fotbal pentru a obține răspunsuri la întrebările de 
cercetare.  

Pasul 5 – Realizarea studiului Delphi. Studiul nostru a adoptat și o 
tehnică Delphi în trei runde pentru a obține consensul asupra percepțiilor 

Repartiția eșantionului pe Ligi

Liga I Liga II Liga III

37%

42%

21%
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experților în domeniul managementului sportiv privind competențele 
importante ale managerilor sportivi.  

Metoda Delphi s-a desfășurat pe parcursul a trei luni din ianuarie 2018 
până în luna martie 2018.  

Pasul 6 – Culegerea, prelucrarea și analiza datelor obținute. Studiul, a 
fost dezvoltarea unui instrument de evaluare a percepțiilor despre importanța 
competențelor unui manager sportiv din România. Deoarece competențele 
necesare ale managerilor sportivi nu erau disponibile pentru observarea directă, 
elementele inițiale ale instrumentului au fost generate prin sondaj Delphi, surse 
din revizuirea sistematică a literaturii relevante și examinarea programelor de 
management sportiv din România. Aplicarea acestui tip de abordare s-a bazat 
pe convingerea că o sursă de date este probabil insuficientă, deoarece fiecare 
metodă are punctele sale forte și slabe. Astfel, o abordare multiplă a metodei ar 
permite punctele forte ale unei metode pentru a contrabalansa punctele slabe 
ale alteia. 

Pasul 7 – Concluzii. Concluziile sunt menite să ajute cititorul să 
înțeleagă de ce ar trebui să conteze cercetarea noastră,  după ce a terminat de 
citit lucrarea. Concluziile prezentului studiu, nu sunt doar un rezumat al 
principalelor subiecte abordate sau o reafirmare a problemei noastre de 
cercetare, ci sunt o sinteză a punctelor cheie.  
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CAPITOLUL 7: REZULTATELE OBȚINUTE ÎN CERCETAREA 
PRELIMINARĂ, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA LOR 
 

7.1. Rezultatele chestionarelor pentru evaluarea managerilor 
sportivi 

La începutul chestionarului de la metoda anchetei (anexa 1), a fost 
menționată o scurtă prezentare din analiza literaturii despre elementele cheie 
ale managementului modern în fotbal. Răspunsurile celor 54 de respondenți 
participanți la prezentul studiu, sunt prezentate în tabelul 7.1. și 7.2. 

 
Tabelul 7.1 – Rezultatele chestionarului de la metoda anchetei 
 
                                               Întrebări    DA    NU 
1. Acești factori sunt elementele unui management modern în fotbal? 42 12 

2. În opinia dumneavoastră, acești factori sunt benefici în gestionarea 
cluburilor de fotbal din România? 

39 15 

3. Acești factori sunt luați în considerare astăzi în fotbalul din România? 8 46 
4. În opinia dumneavoastră, managerii din fotbalul de astăzi,  din România, 
sunt familiarizați cu cunoașterea modernă a fotbalului? 

2 52 

5. Pot fi considerate metodele tradiționale în gestionarea fotbalului de azi, 
ca motive pentru care fotbalul românesc nu se poate ridica în prezent la 
nivelul fotbalului din Anglia, Spania, Germania? 

50 4 

6. Având în vedere că există în Europa, cluburi și ligi profesioniste care pot 
duce la un fotbal profesionist cu înalte performanțe, credeți că întârzierea 
acestor performanțe  în fotbalul din România se datorează slăbiciunii în 
gestionarea cluburilor de fotbal? 

51 3 

7. În opinia dumneavoastră, managerii cluburilor de fotbal din România, 
sunt preocupați de dezvoltarea cunoștințelor în ce privește managementul 
modern în fotbal, sunt preocupați să angajeze experți în acest sens  sau au 
tendința de a-și gestiona singuri cluburile de fotbal cu cu propriile 
cunoștințe ,care nu fac față managementului modern în fotbal? 

48 6 

8. A fost dovedit în UEFA Europa League și UEFA Champions League, că 
echipele cele mai avansate au reușit să-și atingă obiectivele și succesele 
prin intermediul managerilor ingenioși, abili, pricepuți, nu de către jucătorii 
și antrenorii lor. Credeți că managementul în cluburile de fotbal este 
motivul dezvoltării echipelor? 

54 0 

9. Dețineți o diplomă de licență  sau postuniversitară în management 
sportiv? 

10 44 

10. Nivelul de conducere al poziției dvs. actuale în cadrul clubului de fotbal 
este de nivel superior? 

54 0 

11. Capacitatea de previziune este importantă în derularea cu succes a 
activității unui manager în conducerea unui club de fotbal? 

17 37 

12. Credeți că o formare continuă a managerilor de la toate nivelele este un 
element esențial pentru îmbunătățirea performanțelor unui club de fotbal? 

17 37 
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                                                                     Tabelul 7.2 – Rezultatele Deplhi pentru runda 2 și 3 
 

                               Rounda 2                                   Runda 3 
Nr.crt.                Competențe                                                 Media Nr.crt.                         Competențe                                         Media 
1. Abilități de comunicare                                                    6,74 
2. Abilități de planificare                                                       6,70 
3. Capacitatea de coordonare                                                 6,44 
4. Abilități de marketing                                                        6,26 
5. Abilități în rezolvarea problemelor                                   6,26 
6. Cunoașterea domeniului sportiv                                        6,22 
7. Abilități în ce privește răspunsul în situații de criză          
6,15 
8. Capacitatea de implementare                                              6,11 
9. Caracteristici personale pozitive                                        6,11 
10. Capacitatea de a conduce                                                   6,07 
11. Capacitatea de a lua decizii                                                6,04 
12. Abilități în gestionarea emoțiilor                                       6,04 
13. Abilități de gestionare                                                        6,00 
14. Abilități în management financiar                                     6,00 
15. Capacitatea de a gândi și a analiza                                    6,00 
16. Abilități în limbi străine                                                      5,96 
17. Abilități de organizare                                                        5,96 
18. Abilități în relații publice                                                   5,93 
19. Abilități în relații umane                                                    5,93 
20. Abilități în ce privește viziunea                                         5,78 
21. Abilități în gestionarea reclamațiilor clienților                  5,78 
22. Abilități în managementul timpului                                   5,74 
23. Abilități în managementul facilităților                               5,74 
24. Abilități de analiză în rezolvarea problemelor                   5,74 
25. Abilități de învățare                                                            5,74 
26. Cunoașterea problemelor de etică                                     5,70 
27. Abilități lingvistice                                                            5,70                  

1. Abilități de comunicare                                                    6,89 
2. Abilități de planificare                                                       6,78 
3. Capacitatea de coordonare                                                 6,67 
4. Abilități în rezolvarea problemelor                                    6,56 
5. Abilități în ce privește răspunsul la situații de criză          6,44 
6. Caracteristici personale pozitive                                        6,41 
7. Abilități de marketing                                                        6,30 
8. Cunoașterea domeniului sportiv                                         6,26 
9. Capacitatea de implementare                                             6,26 
10. Capacitatea de a gândi și a analiza                                     6,22 
11. Abilități în gestionarea emoțiilor                                       6,22 
12. Capacitatea de a conduce                                                    6,19 
13. Abilități în relații umane                                                     6,19 
14. Abilități de analiză în rezolvarea problemelor                   6,15 
15. Abilități de gestionare                                                        6,07 
16. Capacitatea de a lua decizii                                                6,07 
17. Abilități în managementul timpului                                   6,04 
18. Abilități în relații publice                                                    6,04 
19. Abilități în organizare                                                         5,96 
20. Abilități în ce privește viziunea                                          5,96 
21. Abilități în învățare                                                            5,93 
22. Abilități în gestionarea reclamațiilor clienților                  5,93 
23. Abilități în inovație și creație                                             5,93 
24. Cunoașterea problemelor de etică                                      5,89 
25. Abilități în stabilirea obiectivelor                                       5,85 
26. Abilități în managementul riscurilor                                  5,85 
27. Abilități în managementul financiar                                  5,85 
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                               Rounda 2 
 

                                  Runda 3 

Nr.crt.                Competențe                                                 Media Nr.crt.                         Competențe                                         Media 
28. Abilități în stabilirea obiectivelor                                    5,70 
29. Abilități în promovarea vânzărilor                                     5,67 
30. Experiență profesională în domeniul sportive                   5,67 
31. Abilități în inovație și creație                                             5,67 
32. Abilități de lucru în echipă                                                 5,63 
33. Abilități în managementul riscurilor                                  5,59 
34. Abilități în managementul resurselor umane                      5,56 
35. Abilități în formarea angajaților                                        5,56 
36. Abilități în negociere                                                          5,52 
37. Abilități în programe pe calculator                                     5,52 
38. Comportament profesional                                                5,52 
39. Cunoașterea legislației                                                       5,48 
40. Capacitatea de evaluare a performanțelor angajaților       5,48 
41. Abilități în managementul siguranței                                 5,48 
42. Abilități în marketing sportiv                                             5,48 
43. Abilități în rezolvarea conflictelor                                     5,44 
44. Abilități în managementul evenimentelor                         5,41 
45. Abilități în analiza impactului economic                           5,41 
46. AQ (Coeficientul de adversitate)                                       5,39 
47. Abilități în administrare                                                     5,33 
48. Abilități în alocarea resurselor                                           5,33 
49. Abilități în managementul calității serviciilor                   5,33 
50. Abilități de împuternicire                                                   5,33 
51. Abilități în managementul relațiilor cu clienții                  5,22 
52. Capacitatea de previziune                                                   5,19 
53. Abilități în managementul cunoștințelor                            5,11 
54. Abilități personale de antrenament                                    5,04 
55. Cunoașterea comunicării în sport                                       5,00             

28. Abilități lingvistice                                                                   5,81 
29. Abilități în promovarea vânzărilor                                           5,81 
30. Abilități în formarea angajaților                                               5,81 
31. Comportament profesional                                                      5,81 
32. Abilități în limbi străine                                                           5,81 
33. Abilități de lucru în echipă                                                      5,78 
34. Abilități în negociere                                                               5,78 
35. Abilități în managementul siguranței                                      5,74 
36. Abilități în alocarea resurselor                                                 5,74 
37. Capacitatea de previziune                                                        5,74 
38. Abilități în rezolvarea conflictelor                                           5,70 
39. Abilități în marketing sportiv                                                  5,70 
40. Abilități în managementul calității serviciilor                         5,67 
41. Abilități în analiza impactului economic                                 5,67 
42. Abilități în managementul facilităților                                    5,63 
43. Experiență profesională în domeniul sportiv                           5,63 
44. Abilități în managementul resurselor umane                           5,59 
45. Cunoașterea legislației                                                             5,59 
46. Capacitatea de evaluare a performanțelor angajaților             5,56 
47. AQ (Coefeicientul de adversitate)                                           5,52 
48. Abilități în managementul relațiilor cu clienții                        5,52 
49. Abilități în programe pe calculator                                          5,52 
50. Abilități în managementul evenimentelor                               5,44 
51. Abilități de împuternicire                                                         5,41 
52. Abilități în administrare                                                           5,37 
53. Abilități personale de antrenament                                          5,37 
54. Abilități în managementul cunoștințelor                                 5,19 
55. Abilități de control                                                                   5,15 

 



40 

 

                               Rounda 2                                   Runda 3 
Nr.crt.                Competențe                                                 Media Nr.crt.                         Competențe                                         Media 
56. Abilități în prezentare                                                      4,89 
57. Abilități în atragerea sponsorilor                                        4,89 
58. Capacitatea de prognozare                                                 4,89 
59. Cunoașterea economiei                                                       5,85 
60. Abilități de control                                                              4,81 
61. Cunoașterea timpului liber                                                 4,81 
62. Competențe în contabilitate                                               4,70 
63. Abilități de prim ajutor                                                       4,70 
64. Abilități în colectarea de fonduri                                       4,63 
65. Cunoașterea termenilor sportivi                                         4,59 
66. Abilități în procesul de angajare                                       4,56 
67. Cunoașterea și promovarea managementului sănătății     
4,56 
68. Abilități în statistici                                                            4,56 
69. Cunoașterea psihologiei sportive                                       4,44 
70. Cunoașterea fiziologiei exercițiului fizic                          4,37 
71. Licență în sport                                                                  4,35 
72. Abilități în publicitate                                                        4,33 
73. Abiltăți în majoritatea sporturilor                                       4,26 
74. Cunoașterea științei sportului                                             4,26 
75. Abilități în instruirea sportivă                                            4,11 
76. Cunoașterea regulilor sportive                                           4,11 
77. Cunoașterea sociologiei sportive                                       4,04 
78. Cunoașterea educației fizice și sportului din România      
4,00 
79. Cunoașterea istoriei sportului din România                       3,78            

56. Abilități în prezentare                                                         5,11 
57. Abilități în atragerea sponsorilor                                        5,11 
58. Capacitatea de prognozare                                                  5,07 
59. Cunoașterea timpului liber                                                 4,93 
60. Cunoașterea comunicării în sport                                       4,93 
61. Cunoașterea economiei                                                       4,85 
62. Abilități în colectarea de fonduri                                        4,81 
63. Cunoașterea termenilor sportiv                                          4,67 
64. Cunoașterea și promovarea managementului sănătății      4,63 
65. Competențe în contabilitate                                               4,63 
66. Abilități în procesul de angajare                                         4,59 
67. Abilități de prim ajutor                                                       4,56 
68. Abilități în publicitate                                                        4,56 
69. Abilități în statistici                                                             4,44 
70. Cunoașterea psihologiei sportive                                       4,44 
71. Abilități în majoritatea sporturilor                                      4,41 
72. Licență în sport                                                                  4,37 
73. Cunoașterea fiziologiei exercițiului fizic                           4,33 
74. Cunoașterea științei sportului                                            4,22 
75. Cunoașterea educației fizice și sportului din România      4,19 
76. Cunoașterea regulilor sportive                                            4,19 
77. Cunoașterea sociologiei sportive                                       4,07 
78. Abilități în instruirea sportivă                                            3,93 
79. Cunoașterea istoriei sportului din România                       3,74             

 
 
 
   



41 

 

Corelația între cele trei ligi 
 

  Liga I Liga II Liga III 
Liga I 1   
Liga II 0,901882938 1  
Liga III 0,92683148 0,897471505 1 

                                                                                                                 
Anova: Single 
Factor       
       
SUMMARY       

Groups Count Sum Average Variance   
Liga I 79 444,1 5,621518987 0,483505355   
Liga II 79 411,4 5,207594937 0,910967218   
Liga III 79 416,5 5,272151899 0,59844531   
       
       
ANOVA       

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 7,835696203 2 3,917848101 5,897656095 0,003170623 3,034413897 
Within Groups 155,4475949 234 0,664305961    
       
Total 163,2832911 236         

 
 
 
 Liga I Liga II Liga III medie 
Abilități de comunicare 6,9 7,0 6,8 6,9 
Abilități de planificare 6,9 7,0 6,5 6,8 
Capacitate de coordonare 6,6 6,5 6,6 6,6 
Abilități în rezolvarea problemelor 6,6 7,0 6,4 6,7 
Caracteristici personale pozitive 6,5 5,5 6,4 6,1 
Abilități de marketing 6,5 6,5 6,0 6,3 
Abilități în privește răspunsul la situații de criză   6,5 6,0 6,5 6,3 
Capacitatea de a gândi și a analiza  6,4 6,0 6,0 6,1 
Abilități în relațiile umane 6,4 6,0 5,9 6,1 
Cunoașterea domeniului sportiv 6,3 6,0 6,1 6,1 
Abilități în gestionarea emoțiilor 6,3 6,0 6,0 6,1 
Abilități în managementul timpului 6,3 5,5 5,7 5,8 
Capacitatea de a lua decizii 6,3 6,0 5,8 6,0 
Abilități în relații publice 6,3 6,0 5,7 6,0 
Capacitatea de a conduce 6,2 6,4 6,0 6,2 
Abilități de analiză în rezolvarea problemelor 6,2 5,5 6,1 5,9 
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Abilități lingvistice 6,2 5,5 5,4 5,7 
Abilități de gestionare 6,1 6,0 6,0 6,0 
Abilități de organizare 6,1 6,0 5,7 5,9 
Abilități în ce privește viziunea 6,1 5,5 5,8 5,8 
Abilități de învățare 6,1 6,0 5,6 5,9 
Cunoașterea problemelor de etică 6,1 5,0 5,7 5,6 
Capacitate de implementare 6,0 6,5 6,4 6,3 
Abilități în stabilirea obiectivelor 6,0 5,5 5,7 5,7 
Abilități în managementul riscurilor  6,0 6,0 5,6 5,9 
Comportament profesional 6,0 5,5 5,6 5,7 
Abilități în managementul sguranței 6,0 5,5 5,5 5,7 
Abilități în managementul calității serviciilor 6,0 5,5 5,3 5,6 
Experiență profesională în domeniul sportiv 6,0 5,5 5,2 5,6 
Cunoașterea legislației 6,0 5,5 5,1 5,5 
Abilități în managementul relațiilor cu clienții 5,9 5,5 5,4 5,6 
Abilități în inovație și creație 5,9 6,0 5,9 5,9 
Abilități în educarea angajaților 5,9 6,0 5,6 5,8 
Abilități în limbi străine 5,9 6,0 5,6 5,8 
Abilități de lucru în echipă 5,9 5,5 5,6 5,7 
Abilități în alocarea resurselor 5,9 5,5 5,5 5,6 
Abilități în marketing sportiv 5,9 5,5 5,5 5,6 
Abilități în managementul facilităților 5,9 4,5 5,5 5,3 
Abilități în management financiar 5,8 6,0 5,8 5,9 
Abilități în programe pe calculator 5,8 4,5 5,3 5,2 
Abilități în promovarea vânzărilor  5,7 6,0 5,8 5,8 
Abilități în negociere 5,7 5,5 5,8 5,7 
Abilități în analiza impactului economic 5,7 5,5 5,5 5,6 
Abilități în managementul resurselor umane 5,7 6,0 5,3 5,7 
Abilități în rezolvarea conflictelor 5,6 5,5 5,7 5,6 
Capacitatea de evaluare a performanțelor 
angajaților 5,6 5,5 5,4 5,5 
AQ (Coeficientul de adversitate) 5,6 5,5 5,3 5,5 
Abilități în managementul evenimentelor 5,6 5,0 5,2 5,3 
Abilități în atragerea spornsorilor 5,6 5,0 4,5 5,0 
Capacitatea de previziune 5,6 5,0 6,0 5,5 
Abilități în managementul relațiilor cu clienții 5,6 5,5 5,4 5,5 
Abilități în administrare 5,5 5,5 5,1 5,4 
Capacitatea de prognoză 5,4 5,0 4,6 5,0 
Abilități în împuternicire 5,3 5,0 5,5 5,3 
Abilități în managementul cunoștințelor 5,3 5,0 5,0 5,1 
Abilități în prezentare 5,3 5,5 4,7 5,2 
Abilități personale de antrenament 5,3 5,5 5,4 5,4 
Abilități de control 5,3 4,5 5,0 4,9 
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Cunoașterea comunicării în sport 5,3 5,0 4,5 4,9 
Cunoașterea economiei 5,1 4,5 4,5 4,7 
     
Cunoaștere timpului liber 5,0 4,0 4,9 4,6 
Cunoașterea termenilor sportivi 5,0 4,0 4,3 4,4 
Abilități în colectarea de fonduri 4,9 4,5 4,7 4,7 
Cunoașterea și promovarea managementului 
sănătății                      4,9 4,0 4,4 4,4 
Abilități de prim ajutor 4,9 3,5 4,3 4,2 
Competențe în contabilitate 4,8 4,0 4,5 4,4 
Abilități în procesul de angajare 4,8 4,5 4,3 4,5 
Abilități în publicitate 4,8 4,5 4,2 4,5 
Abilități în majoritatea sporturilor 4,8 3,5 4,0 4,1 
Abilități în statistici 4,7 3,5 4,2 4,1 
Cunoașterea psihologiei sportive 4,6 4,0 4,2 4,3 
Licență în sport 4,6 4,0 4,0 4,2 
Cunoașterea științei sportului 4,6 3,5 3,9 4,0 
Cunoașterea fiziologiei exercițiului fizic 4,5 3,5 4,2 4,1 
Cunoașterea regulilor sportive 4,5 3,5 3,9 4,0 
Cunoașterea educației fizice și sportului din 
România 4,3 3,5 4,0 3,9 
Cunoașterea sociologiei sportive 4,3 4,0 3,8 4,0 
Abilități în instruirea sportivă 4,0 3,0 3,9 3,6 
Cunoașterea istoriei sportului din România 3,6 3,5 3,8 3,6 
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valoare maxima 6,9 7,0 6,8     
valoare minima 3,6 3,0 3,8     
medie 5,6 5,2 5,3     
amplitudine relativa (%) 58,93 76,92 56,60     

        

        
Anova: Single Factor        

        
SUMMARY        

Groups Count Sum Average Variance    
Liga I 79 444,1 5,621518987 0,483505    
Liga II 79 411,4 5,207594937 0,910967    
Liga III 79 416,5 5,272151899 0,598445    

        

        
ANOVA        

Source of Variation SS df MS F P-value F crit  
Between Groups 7,835696203 2 3,917848101 5,897656 0,003171 3,034413897  

Within Groups 155,4475949 234 0,664305961     

        
Total 163,2832911 236          
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 Coefeficient  corelatie       
   Liga I Liga II Liga III     
 Liga I 1         
 Liga II 0,901882938 1       
 Liga III 0,92683148 0,897471505 1     
         
         
SUMMARY OUTPUT         
         

Regression Statistics        
Multiple R 0,940351        
R Square 0,88426        
Adjusted R Square 0,881214        
Standard Error 0,239653        
Observations 79        
         
ANOVA         

  df SS MS F Significance F    
Regression 2 33,34845959 16,6742298 290,3215627 2,58464E-36    
Residual 76 4,364958127 0,05743366      
Total 78 37,71341772          

         

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 1,394748 0,191250593 7,292779548 2,45522E-10 1,013839843 1,775657 1,01384 1,775657 

Liga II 0,262429 0,064457676 4,071337119 0,000113503 0,134050342 0,390808 0,13405 0,390808 

Liga III 0,542501 0,079526851 6,821606357 1,9002E-09 0,384109422 0,700892 0,384109 0,700892 
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 Liga I 
media 

mediilor 
Abilități de comunicare 6,9 6,9 
Abilități de planificare 6,9 6,8 
Capacitate de coordonare 6,6 6,6 
Abilități în rezolvarea problemelor 6,6 6,7 
Caracteristici personale pozitive 6,5 6,1 
Abilități de marketing 6,5 6,3 
Abilități în privește răspunsul la situații de criză   6,5 6,3 
Capacitatea de a gândi și a analiza  6,4 6,1 
Abilități în relațiile umane 6,4 6,1 
Cunoașterea domeniului sportiv 6,3 6,1 
Abilități în gestionarea emoțiilor 6,3 6,1 
Abilități în managementul timpului 6,3 5,8 
Capacitatea de a lua decizii 6,3 6,0 
Abilități în relații publice 6,3 6,0 
Capacitatea de a conduce 6,2 6,2 
Abilități de analiză în rezolvarea problemelor 6,2 5,9 
Abilități lingvistice 6,2 5,7 
Abilități de gestionare 6,1 6,0 
Abilități de organizare 6,1 5,9 
Abilități în ce privește viziunea 6,1 5,8 
Abilități de învățare 6,1 5,9 
Cunoașterea problemelor de etică 6,1 5,6 
Capacitate de implementare 6,0 6,3 
Abilități în stabilirea obiectivelor 6,0 5,7 
Abilități în managementul riscurilor  6,0 5,9 
Comportament profesional 6,0 5,7 
Abilități în managementul sguranței 6,0 5,7 
Abilități în managementul calității serviciilor 6,0 5,6 
Experiență profesională în domeniul sportiv 6,0 5,6 
Cunoașterea legislației 6,0 5,5 
Abilități în managementul relațiilor cu clienții 5,9 5,6 
Abilități în inovație și creație 5,9 5,9 
Abilități în educarea angajaților 5,9 5,8 
Abilități în limbi străine 5,9 5,8 
Abilități de lucru în echipă 5,9 5,7 
Abilități în alocarea resurselor 5,9 5,6 
Abilități în marketing sportiv 5,9 5,6 
Abilități în managementul facilităților 5,9 5,3 
Abilități în management financiar 5,8 5,9 
Abilități în programe pe calculator 5,8 5,2 
Abilități în promovarea vânzărilor  5,7 5,8 
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Abilități în negociere 5,7 5,7 
Abilități în analiza impactului economic 5,7 5,6 
Abilități în managementul resurselor umane 5,7 5,7 
Abilități în rezolvarea conflictelor 5,6 5,6 
Capacitatea de evaluare a performanțelor angajaților 5,6 5,5 
AQ (Coeficientul de adversitate) 5,6 5,5 
Abilități în managementul evenimentelor 5,6 5,3 
Abilități în atragerea spornsorilor 5,6 5,0 
Capacitatea de previziune 5,6 5,5 
Abilități în managementul relațiilor cu clienții 5,6 5,5 
Abilități în administrare 5,5 5,4 
Capacitatea de prognoză 5,4 5,0 
Abilități în împuternicire 5,3 5,3 
Abilități în managementul cunoștințelor 5,3 5,1 
Abilități în prezentare 5,3 5,2 
Abilități personale de antrenament 5,3 5,4 
Abilități de control 5,3 4,9 
Cunoașterea comunicării în sport 5,3 4,9 
Cunoașterea economiei 5,1 4,7 
Cunoaștere timpului liber 5,0 4,6 
Cunoașterea termenilor sportivi 5,0 4,4 
Abilități în colectarea de fonduri 4,9 4,7 
Cunoașterea și promovarea managementului sănătății                      4,9 4,4 
Abilități de prim ajutor 4,9 4,2 
Competențe în contabilitate 4,8 4,4 
Abilități în procesul de angajare 4,8 4,5 
Abilități în publicitate 4,8 4,5 
Abilități în majoritatea sporturilor 4,8 4,1 
Abilități în statistici 4,7 4,1 
Cunoașterea psihologiei sportive 4,6 4,3 
Licență în sport 4,6 4,2 
Cunoașterea științei sportului 4,6 4,0 
Cunoașterea fiziologiei exercițiului fizic 4,5 4,1 
Cunoașterea regulilor sportive 4,5 4,0 
Cunoașterea educației fizice și sportului din România 4,3 3,9 
Cunoașterea sociologiei sportive 4,3 4,0 
Abilități în instruirea sportivă 4,0 3,6 
Cunoașterea istoriei sportului din România 3,6 3,6 
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Liga I 

  
Mean 5,621518987 
Standard Error 0,07823248 
Median 5,8 
Mode 6 
Standard Deviation 0,695345494 
Sample Variance 0,483505355 
Kurtosis -0,06823831 
Skewness -0,617389499 
Range 3,3 
Minimum 3,6 
Maximum 6,9 
Sum 444,1 
Count 79 

  
Coeficient  variatie 8,600973447 

  
coeficient asimetrie -0,544306415 

 
 
 
 

 Liga II media mediilor 
Abilități de comunicare 7,0 6,9 
Abilități de planificare 7,0 6,8 
Capacitate de coordonare 6,5 6,6 
Abilități în rezolvarea problemelor 7,0 6,7 
Caracteristici personale pozitive 5,5 6,1 
Abilități de marketing 6,5 6,3 
Abilități în privește răspunsul la situații de criză   6,0 6,3 
Capacitatea de a gândi și a analiza  6,0 6,1 
Abilități în relațiile umane 6,0 6,1 
Cunoașterea domeniului sportiv 6,0 6,1 
Abilități în gestionarea emoțiilor 6,0 6,1 
Abilități în managementul timpului 5,5 5,8 
Capacitatea de a lua decizii 6,0 6,0 
Abilități în relații publice 6,0 6,0 
Capacitatea de a conduce 6,4 6,2 
Abilități de analiză în rezolvarea problemelor 5,5 5,9 
Abilități lingvistice 5,5 5,7 
Abilități de gestionare 6,0 6,0 
Abilități de organizare 6,0 5,9 
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Abilități în ce privește viziunea 5,5 5,8 
Abilități de învățare 6,0 5,9 
Cunoașterea problemelor de etică 5,0 5,6 
Capacitate de implementare 6,5 6,3 
Abilități în stabilirea obiectivelor 5,5 5,7 
Abilități în managementul riscurilor  6,0 5,9 
Comportament profesional 5,5 5,7 
Abilități în managementul sguranței 5,5 5,7 
Abilități în managementul calității serviciilor 5,5 5,6 
Experiență profesională în domeniul sportiv 5,5 5,6 
Cunoașterea legislației 5,5 5,5 
Abilități în managementul relațiilor cu clienții 5,5 5,6 
Abilități în inovație și creație 6,0 5,9 
Abilități în educarea angajaților 6,0 5,8 
Abilități în limbi străine 6,0 5,8 
Abilități de lucru în echipă 5,5 5,7 
Abilități în alocarea resurselor 5,5 5,6 
Abilități în marketing sportiv 5,5 5,6 
Abilități în managementul facilităților 4,5 5,3 
Abilități în management financiar 6,0 5,9 
Abilități în programe pe calculator 4,5 5,2 
Abilități în promovarea vânzărilor  6,0 5,8 
Abilități în negociere 5,5 5,7 
Abilități în analiza impactului economic 5,5 5,6 
Abilități în managementul resurselor umane 6,0 5,7 
Abilități în rezolvarea conflictelor 5,5 5,6 
Capacitatea de evaluare a performanțelor angajaților 5,5 5,5 
AQ (Coeficientul de adversitate) 5,5 5,5 
Abilități în managementul evenimentelor 5,0 5,3 
Abilități în atragerea spornsorilor 5,0 5,0 
Capacitatea de previziune 5,0 5,5 
Abilități în managementul relațiilor cu clienții 5,5 5,5 
Abilități în administrare 5,5 5,4 
Capacitatea de prognoză 5,0 5,0 
Abilități în împuternicire 5,0 5,3 
Abilități în managementul cunoștințelor 5,0 5,1 
Abilități în prezentare 5,5 5,2 
Abilități personale de antrenament 5,5 5,4 
Abilități de control 4,5 4,9 
Cunoașterea comunicării în sport 5,0 4,9 
Cunoașterea economiei 4,5 4,7 
Cunoaștere timpului liber 4,0 4,6 
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Cunoașterea termenilor sportivi 4,0 4,4 
   
Abilități în colectarea de fonduri 4,5 4,7 
Cunoașterea și promovarea managementului sănătății                      4,0 4,4 
Abilități de prim ajutor 3,5 4,2 
Competențe în contabilitate 4,0 4,4 
Abilități în procesul de angajare 4,5 4,5 
Abilități în publicitate 4,5 4,5 
Abilități în majoritatea sporturilor 3,5 4,1 
Abilități în statistici 3,5 4,1 
Cunoașterea psihologiei sportive 4,0 4,3 
Licență în sport 4,0 4,2 
Cunoașterea științei sportului 3,5 4,0 
Cunoașterea fiziologiei exercițiului fizic 3,5 4,1 
Cunoașterea regulilor sportive 3,5 4,0 
Cunoașterea educației fizice și sportului din România 3,5 3,9 
Cunoașterea sociologiei sportive 4,0 4,0 
Abilități în instruirea sportivă 3,0 3,6 
Cunoașterea istoriei sportului din România 3,5 3,6 

 
 
 
 
 

Liga II 

  
Mean 5,207594937 
Standard Error 0,107383568 
Median 5,5 
Mode 5,5 
Standard Deviation 0,954446027 
Sample Variance 0,910967218 
Kurtosis -0,505151213 
Skewness -0,468445419 
Range 4 
Minimum 3 
Maximum 7 
Sum 411,4 
Count 79 

  
coef eficient variatie 18,32796211 

  
Coeficient  asimetrie -0,306361025 
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 Liga III media mediilor 
Abilități de comunicare 6,8 6,9 
Abilități de planificare 6,5 6,8 
Capacitate de coordonare 6,6 6,6 
Abilități în rezolvarea problemelor 6,4 6,7 
Caracteristici personale pozitive 6,4 6,1 
Abilități de marketing 6,0 6,3 
Abilități în privește răspunsul la situații de criză   6,5 6,3 
Capacitatea de a gândi și a analiza  6,0 6,1 
Abilități în relațiile umane 5,9 6,1 
Cunoașterea domeniului sportiv 6,1 6,1 
Abilități în gestionarea emoțiilor 6,0 6,1 
Abilități în managementul timpului 5,7 5,8 
Capacitatea de a lua decizii 5,8 6,0 
Abilități în relații publice 5,7 6,0 
Capacitatea de a conduce 6,0 6,2 
Abilități de analiză în rezolvarea problemelor 6,1 5,9 
Abilități lingvistice 5,4 5,7 
Abilități de gestionare 6,0 6,0 
Abilități de organizare 5,7 5,9 
Abilități în ce privește viziunea 5,8 5,8 
Abilități de învățare 5,6 5,9 
Cunoașterea problemelor de etică 5,7 5,6 
Capacitate de implementare 6,4 6,3 
Abilități în stabilirea obiectivelor 5,7 5,7 
Abilități în managementul riscurilor  5,6 5,9 
Comportament profesional 5,6 5,7 
Abilități în managementul sguranței 5,5 5,7 
Abilități în managementul calității serviciilor 5,3 5,6 
Experiență profesională în domeniul sportiv 5,2 5,6 
Cunoașterea legislației 5,1 5,5 
Abilități în managementul relațiilor cu clienții 5,4 5,6 
Abilități în inovație și creație 5,9 5,9 
Abilități în educarea angajaților 5,6 5,8 
Abilități în limbi străine 5,6 5,8 
Abilități de lucru în echipă 5,6 5,7 
Abilități în alocarea resurselor 5,5 5,6 
Abilități în marketing sportiv 5,5 5,6 
Abilități în managementul facilităților 5,5 5,3 
Abilități în management financiar 5,8 5,9 
Abilități în programe pe calculator 5,3 5,2 
Abilități în promovarea vânzărilor  5,8 5,8 
Abilități în negociere 5,8 5,7 
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Abilități în analiza impactului economic 5,5 5,6 
   
Abilități în managementul resurselor umane 5,3 5,7 
Abilități în rezolvarea conflictelor 5,7 5,6 
Capacitatea de evaluare a performanțelor angajaților 5,4 5,5 
AQ (Coeficientul de adversitate) 5,3 5,5 
Abilități în managementul evenimentelor 5,2 5,3 
Abilități în atragerea spornsorilor 4,5 5,0 
Capacitatea de previziune 6,0 5,5 
Abilități în managementul relațiilor cu clienții 5,4 5,5 
Abilități în administrare 5,1 5,4 
Capacitatea de prognoză 4,6 5,0 
Abilități în împuternicire 5,5 5,3 
Abilități în managementul cunoștințelor 5,0 5,1 
Abilități în prezentare 4,7 5,2 
Abilități personale de antrenament 5,4 5,4 
Abilități de control 5,0 4,9 
Cunoașterea comunicării în sport 4,5 4,9 
Cunoașterea economiei 4,5 4,7 
Cunoaștere timpului liber 4,9 4,6 
Cunoașterea termenilor sportivi 4,3 4,4 
Abilități în colectarea de fonduri 4,7 4,7 
Cunoașterea și promovarea managementului 
sănătății                      4,4 4,4 
Abilități de prim ajutor 4,3 4,2 
Competențe în contabilitate 4,5 4,4 
Abilități în procesul de angajare 4,3 4,5 
Abilități în publicitate 4,2 4,5 
Abilități în majoritatea sporturilor 4,0 4,1 
Abilități în statistici 4,2 4,1 
Cunoașterea psihologiei sportive 4,2 4,3 
Licență în sport 4,0 4,2 
Cunoașterea științei sportului 3,9 4,0 
Cunoașterea fiziologiei exercițiului fizic 4,2 4,1 
Cunoașterea regulilor sportive 3,9 4,0 
Cunoașterea educației fizice și sportului din România 4,0 3,9 
Cunoașterea sociologiei sportive 3,8 4,0 
Abilități în instruirea sportivă 3,9 3,6 
Cunoașterea istoriei sportului din România 3,8 3,6 
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Liga III 

  
Mean 5,272151899 
Standard Error 0,087035953 
Median 5,5 
Mode 6 
Standard Deviation 0,77359247 
Sample Variance 0,59844531 
Kurtosis -0,80432611 
Skewness -0,3388029 
Range 3 
Minimum 3,8 
Maximum 6,8 
Sum 416,5 
Count 79 

  
coef. Variatie 14,67318251 

  
coef asimetrie -0,94086761 
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7.2.Analiza și interpretarea rezultatelor chestionarelor pentru evaluarea 
managerilor sportivi 
 
 Analiza datelor Delphi este relativ simplă. Din răspunsurile 
participanților la chestionarele din runda 2 și runda 3, a fost calculat un scor 
mediu pentru fiecare din cele 79 de competențe în tabelul 7.2. În plus, mediile 
calculate pentru răspunsurile celor trei grupuri care au fost grupul de manageri 
Liga I, grupul de manageri Liga II și grupul de manageri Liga III din runda 2 și 
runda 3 sunt prezentate la Capitolul 5, punctul 5.6.4. Considerăm  că, pentru a 
identifica un consens în ce privește cele 79 de competențe, calculele cu o 
singură dimensiune a totalurilor mediilor și intervalelor sunt suficiente. Se 
poate observa, la sfârșitul rundei a 3-a, că media a două competențe este mai 
mică de 4 puncte, respectiv abilități în instruirea sportivă și cunoașterea istoriei 
sportului din România, ceea ce înseamnă că participanții nu au acordat 
importanță maximă acestor două elemente. Cu toate acestea, un număr total de 
54 de participanți din ligi de fotbal diferite, cu perspective diferite asupra 
studiului, au ajuns la un consens asupra importanței majorității competențelor 
identificate prin intermediul acestui studiu Delphi. 

S-a constatat însă, o diferență între managerii sportivi din Liga I, Liga II 
și Liga III  privind percepția lor asupra importanței competențelor critice pentru 
eficacitatea managerială, dar această  diferența  a fost foarte  mică. 
 
 

CAPITOLUL 8: CONCLUZII 
Gândirea tradițională în gestionarea fotbalului este una dintre cele mai 

complicate dileme, care nu este doar motivul creșterii lente a fotbalului din 
România, dar duce și la probleme în țările cu fotbal dezvoltat. Managerii 
tradiționali care gestionează fotbalul profesionist în mediul modern în mare 
parte nu au cunoștințe esențiale și suficiente pentru a gestiona cluburile și nu 
angajează experți și consultanți specialiști în managementul modern al 
fotbalului.  

De asemenea, concluzionăm că, unii factori ai managementului modern 
nu sunt aplicabili în fotbalul din România, cum ar fi managementul resurselor 
umane și mass-media. Managementul resurselor umane este ignorat la 
angajarea personalului în cluburile de fotbal din România. 

Rezultatele acestui studiu au scos la iveală diferențe de percepție între 
managerii sportivi din Liga I, Liga II și Liga III în ceea ce privește competențele 
critice, pe care ar trebui să le stăpânească un manager sportiv, pentru a conduce 
cu succes un club de fotbal. 

Managerii din Liga I tind să noteze competențele, mai mari decât 
managerii din Liga II și Liga III. Un motiv, este faptul că managerii din Liga I 
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sunt mai responsabili în ce privește managementul cluburilor lor pentru a obține 
performanțe, prin urmare, ei tind să pună mai mult accent pe importanța 
competențelor. 

Considerăm că, o abordare bazată pe competențe în domeniul 
managementului, nu poate doar să crească eficacitatea educației în 
managementul sportiv, dar și permite cluburilor de fotbal să obțină și să 
mențină un avantaj competitiv durabil. Astfel, rezultatele acestei cercetări au 
mai multe implicații semnificative atât pentru managerii din Liga I, Liga II , cât 
și pentru cei din Liga III și Academiile de fotbal. 

În general, competențele sunt utilizate ca plan de instruire, criteriu de 
angajare și cadru de evaluare. 
Termenul de competență a fost definit într-o varietate de moduri în literatura 
de specialitate. În general, termenul de competență implică faptul că un individ 
trebuie să aibă o abilitate sau o capacitate specifică necesare pentru a îndeplini 
eficient o anumită muncă. 

În esență, managementul modern în fotbal, așa cum rezultă și din 
cercetarea prezentei lucrări, presupune dobândirea de competențe manageriale 
și eficacitate în rezolvarea problemelor, administrare, managementul resursele 
umane, managementul comunicării.  Astfel, managementul modern în fotbal se 
referă la dezvoltarea funcției de planificare strategică, de coordonare, de 
direcționare și de control al procesului decizional. 

 
 

PARTEA A III-A CERCETARE PRIVIND IMPACTUL 
IMPLEMENTĂRII UNUI MODEL EFICIENT PENTRU OBȚINEREA 
PERFORMANȚEI DE CĂTRE CLUBURILE DE FOTBAL DIN 
ROMÂNIA 
 
 
CAPITOLUL 9: CADRUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII DE 
BAZĂ 
 

9.1.1. Premisele cercetării de bază 
În capitolul precedent, au fost identificate percepțiile competențelor critice 

pentru conducerea cu succes a unui club de fotbal.  
În legătură cu acestea, acest capitol a întreprins analize și discuții în urma 

interviurilor realizate în studiul de caz la Fotbal Club Voluntari, pentru a 
explora lacunele în ce privește managementul cluburilor de fotbal și pentru a 
descoperi mecanismele de bază care explică aceste lacune. 

Studiul va încerca să formuleze un model câștigător pentru obținerea unui 
avantaj competitiv durabil. 
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9.1.2. Ipoteza cercetării de bază 
Având în vedere cele menționate mai sus, ipoteza cercetării a fost: 
 

1.O strategie managerială al cărei nucleu este reprezentat de investiția în 
formarea jucătorilor, prin intermediul propriei Academi de Fotbal, achiziția 
de jucători tineri talentați fără costuri, generează pe termen mediu și lung 
performanță sportivă, imagine și stabilitate economică. 
 
2. Direcţiile strategice pe fiecare departament şi instrumentele de acţiune pot 
determina dinamizarea şi îmbunătăţirea activităţii manageriale a clubului de 
fotbal pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă 
 

9.3. Scopul cercetării de bază 
Scopul cercetării constă în identificarea unui model cadru de căștigător 

pentru cluburile de fotbal din România, care ar putea crea un avantaj competitiv 
durabil față de rivalii săi din domeniu.  

9.4.Obiectivele și sarcinile cercetării de bază  
 
Obiectivele cercetării conturează etapele specifice pe care le vom face 

pentru atingerea acestora. 
 
 

9.4.2. Sarcinile cercetării de bază 
Identificarea competențelor pentru un club de fotbal este semnificativă 

în încercarea de a obține un model de management sportiv eficient pentru 
cluburile de fotbal din România.  

Prin cercetarea noastră, ne propunem să identificăm un model de 
management sportiv eficient care să ofere cluburilor de fotbal din România 
cunoștințele necesare pentru a crea un club de fotbal competitiv și implicit 
obținerea de performanțe. 
 

9.5.Etapele cercetării de bază 
Următorii pași prezintă o strategie simplă și eficientă pentru redactarea 

lucrării noastre de cercetare, privind un model eficient de management sportiv 
pentru obținerea performanței de către cluburile de fotbal din România: 
§ documentarea științifică 
§ stabilirea obiectivelor; 
§ stabilirea ipotezei; 
§ stabilirea metodelor de cercetare 
§ selectarea subiecților; 
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§ colectarea datelor; 
§ analiza și interpretarea datelor obținute; 
§ elaborarea concluziilor. 

Fiecare studiu de cercetare este unic datorită timpului, cadrului, mediului 
și locului în care se desfășoară. Cu toate acestea, toate cercetările au un obiectiv 
comun de a promova înțelegerea problemei noastre, și, prin urmare, toate 
traversează anumite etape de bază, formând un proces numit proces de 
cercetare. 
 

9.6. Metode de cercetare 
Cercetarea oferă informații pentru a reduce incertitudinea. Pe baza 

naturii fotbalului românesc și a structurilor de dezvoltare din acest domeniu, s-
au efectuat cercetări descriptive și exploratorii pentru a obține dimensiuni mai 
clare asupra problemei ambigue a dezvoltării fotbalului. Informațiile produse 
oferă o analiză mai informată a practicilor actuale în dezvoltarea fotbalului din 
România. 

Cercetarea descriptivă este un studiu al stării unei situații și scopul său 
este de a descrie caracteristicile unui fenomen. Prin cercetarea descriptivă am 
încercat să identificăm aspecte care pot fi lipsite sau convingătoare la nivelurile 
manageriale în structurile clubului de fotbal și să identificăm modelul care 
poate fi aplicat unei Academii de Fotbal și care poate ajuta la furnizarea unui 
drum spre crearea unui model eficient durabil. 

Cercetarea exploratorie va ajuta la identificarea unora dintre 
instrumentele și modelele de management disponibile pentru a gestiona eficient 
o Academie de Fotbal și va oferi direcția strategică în competiția atât pe terenul 
de fotbal cât și în afara acestuia. 

Proiectul de cercetare a folosit metodologia studiului de caz cu analize 
calitative pentru a obține o perspectivă asupra obiectivelor care sunt sursa de 
succes ale unei Academii de Fotbal din România.  

Acest studiu de caz este o explorare aprofundată, din perspective 
multiple, a complexității și unicității proiectului, politicii, instituției, sistemului, 
într-un context din viața reală. Este bazat pe cercetare, include diferite metode 
și este condus de dovezi. Scopul principal este de a genera o înțelegere 
aprofundată a unui subiect sau sistem specific și de a genera cunoștințe și 
practici. 

Punctul forte al acestui studiu de caz este capacitatea sa de a trata o 
varietate completă de dovezi prin documente, interviuri și observații. Esența, 
acestui studiu de caz, este că încearcă să lumineze o decizie sau un set de 
decizii, de ce au fost luate, cum au fost implementate și cu ce rezultate. Aceste 
decizii sunt principalul obiectiv al acestui studiu de caz. 
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Observarea directă a evenimentelor studiate și a interviurilor cu 
persoanele implicate în evenimente este importantă în cadrul cercetării acestui 
studiu de caz.  

Observarea a fost folosită ca tehnică de explorare în observarea 
direcțiilor și metodelor care sunt adecvate pentru dezvoltarea unei înțelegeri 
mai amănunțite a componentelor cheie din cadrul Academiei de Fotbal. Mai 
mult, am folosit-o ca tehnică suplimentară pentru a da o dimensiune ilustrativă. 

Analiza a fost realizată prin interviuri formale și informale cu părțile 
interesate cheie din cadrul clubului FC Voluntari, folosind un ghid de întrebări 
de cercetare ca instrument de interviu. Au fost intervievați directorii Academiei 
de Fotbal, antrenorii de fotbal, managerii, președinte clubului și managerul 
general.  

Interviurile au fost realizate cu persoane aflate într-o poziție de autoritate 
și experți în domeniul dezvoltării fotbalului; selecția s-a concentrat pe acei 
indivizi care au fost capabili să ofere răspunsuri și informații despre dezvoltarea 
fotbalului, având în același timp o înțelegere cuprinzătoare a ceea ce cercetează. 
În procesul de interviu am folosit o abordare semi-structurată . 
 

9.6.1. Metoda documentării științifice 
 

Activitatea de informare pentru prezenta cercetare a presupus în, primul 
rând, cunoaşterea literaturii editate de alţi cercetători în fotbal și în 
managmentul sportiv, în vederea utilizării acestora ca sursă de inspiraţie pentru 
cercetarea noastră.  

9.6.2. Studiul de caz 
Studiul de caz, în multe cărţi despre metodele de cercetare, nu este 

menţionat, deoarece  nu avem de a face cu o metodă în sine, ci mai degrabă cu 
o metodă care foloseşte la rândul ei alte metode pe care le-am  utilizat în 
cercetarea noastră, cum ar fi:  
• Metoda observației 
• Metoda interviului. 

 
9.6.2.1.  Metoda observației 
Observarea, așa cum sugerează și numele, este o modalitate de colectare 

a datelor prin observare. Metoda de colectare a datelor prin observare este un 
studiu participativ, deoarece a ne-am intergrat în mediul în care se află 
respondenții, am înţeles mai mult despre activitate participând la aceasta și am 
luat notițe. 
 

9.6.2.2. Metoda interviului 
Prin interviu, care este o metodă de cercetare calitativă, am încercat să 
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obținem informații prin intermediul unor întrebări și răspunsuri din cadrul unor 
convorbiri. 

Interviurile au constat în colectarea datelor prin punerea de întrebări față 
în față, deschise.  
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CAPITOLUL 10: ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 
DE BAZĂ 
 

10.1. Organizarea cercetării de bază 
 

Această cercetare se prezintă ca un ansamblu de activități desfășurate 
pentru acumularea și prelucrarea de informații în domeniul fotbalului, și 
utilizarea concluziilor, în vederea realizării unui progres în cunoașterea și 
practica acestui domeniu. 
 

10.2. Subiecții participanți în cercetare 
În cadrul acestui studiu, subiecții participanți au fost managerii de la 

toate nivelele de la FC Voluntari, antrenorii, directorii Academiei Fotbal.  
 

10.3. Organizarea observației 
Observația s-a desfășurat astfel: 

üobservație participativă, am participat direct, prin integrarea în clubul sportiv 
FC Voluntari care face obiectul studiului de caz;  
üobservație deschisă prin care ne-am declarat calitatea de observatori față de 
subiecții cercetării. 
  10.4. Organizarea interviului 
  Interviul individual a fost organizat după cum urmează: 
üstabilirea locului, care a fost la sediul clubului din Oraș Voluntari, Jud.Ilfov, 
baza sportive “Anghel Iordănescu”; 
üstabilierea orei care a fost de comun acord cu cei intervievați; 
üalocarea timpului, care nu a fost mai mare de o oră pentru fiecare intervievat.  
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CAPITOLUL 11: REZULTATELE OBȚINUTE, ANALIZA ȘI 
INTERPRETAREA LOR 
 

11.1. Rezultatele obținute 
 
Acest capitol tratează rezultatele cercetărilor efectuate și acoperă 

procesul și metodologia care au fost utilizate pentru a arăta modelul unei 
Academii Profesioniste de Fotbal.  

11.2. Analiza și interpretarea rezultatelor observației studiului de  
         caz 
Istoria Clubului FC Voluntari 
 
Fotbal Club Voluntari este un club de fotbal profesionist, persoană 

juridică română, cu sediul în Oraș Voluntari, județul Ilfov, România, organizat 
ca societate comercială pe acțiuni, care joacă în Prima Ligă din România.  
Fondat în 2010, FC Voluntari a progresat pentru a deveni unul dintre cele mai 
de succes cluburi din fotbalul românesc, fiind printre puținele cluburi din 
România care a reușit  în 3 ani consecutivi de la înființare, promovarea de la 
Liga 4, la Liga 1.  
 

Figura 11.2.1: Structura juridică a clubului FC Voluntari 
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FC Voluntari este un club sportiv organizat ca  societate comercială pe 
acțiuni, cu doi acționari: acționar 1 – Unitatea Administrativ Teritorială – 
Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari care deține controlul cu 95% 
din acțiuni și acționar 2 – SC Televol Systems SA societate comercială pe 
acțiuni, persoană juridică română cu 5% din acțiuni. 
  
 
 
 
Figura 11.2.2: Structura organelor de conducere a clubului FC Voluntari 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filozofia Academiei de Fotbal FC Voluntari pe termen mediu și lung este 
aceea de a dezvolta un fotbalist, fără a se focusa pe rezultatele privind 
câștigarea jocurilor la juniori în procesul de dezvoltare.  

Scopul academiei este de a dezvolta social și intelectual un jucător,  în 
paralel  cu dezvoltarea fotbalistică.  

La Academia de Fotbal din Voluntari există 17 echipe de băieți în 
secțiunea inițiere, 8 echipe de băieți în secțiunea dezvoltare și 10 echipe de 
băieți în secțiunea perfecționare.  

În primă fază, obiectivul clubului FC Voluntari este de a încuraja 
jucătorii tineri că vor juca și îmbunătăți capacitatea primei echipe în fruntea 
competițiilor din România și mai apoi în Europa.  

Dezvoltarea jucătorilor necesită investiții financiare, ceea ce oferă 
clubului posibilitatea de a angaja antrenori cu normă întreagă, oameni de știință 
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sportivi, educatori, administratori și, de asemenea, să ofere facilități care să 
permită dezvoltarea talentului. 

Capacitatea de a înțelege și de a crea oportunități, atât interne cât și 
externe, și de a putea crea un avantaj competitiv durabil este vitală pentru a 
obține succesul în mediile noastre de muncă în continuă schimbare. 
Accentul este pus pe evaluarea capacităților organizaționale interne : punctele 
tari și punctele slabe și asocierea acestora cu oportunitățile și amenințările de 
mediu.  

. 
Pentru a produce un avantaj competitiv durabil, capacitatea trebuie: 

1. Să producă valoare:  Pentru a fi valoroasă, capacitatea trebuie să crească 
eficiența, care este aportul sau rezultatul Academiei de Fotbal, sau să crească 
eficacitatea, ceea ce permite, în esență, o nouă capacitate care nu a fost deținută 
anterior de către club. 
2. Să fie exploatabilă de către club.  

Cele mai importante capacități ale FC Voluntari se numesc competențe. 
O competență este o capacitate internă pe care clubul o îndeplinește mai 

bine decât alte capacități. O competență de bază este o capacitate internă 
performantă, care este esențială pentru strategia, competitivitatea și 
rentabilitatea clubului de fotbal.  O competență distinctivă este o capacitate 
competitivă valoroasă pe care clubul de fotbal o îndeplinește mai bine decât 
rivalii săi. Acestea sunt resursele corporale sau intangibile ale FC Voluntari. 
Pentru a obține un avantaj competitiv durabil, trebuie să ne asigurăm că 
organizația conține: 
 
ACTIVE  + CAPACITĂȚI + COMPETENȚE = AVANTAJ 
COMPETITIV 

 
Abordarea FC Voluntari, poate oferi un cadru util pentru înțelegerea 

rolului pe care îl pot juca resursele strategice în îndeplinirea unei game largi de 
cluburi de fotbal implicate în competiție de afaceri, competiție sportivă și forme 
mai generale de concurență de mediu pentru a supraviețui. 

Aceste sesiuni tehnice nu sunt doar despre jucători, ci și despre antrenorii 
și personalul Academiei. Clubul încearcă întotdeauna să îmbunătățească 
antrenorii, învățând mereu să atingă standarde mai înalte. Prin analiză, educație 
și sugestii, antrenorii sunt capabili să interacționeze și să învețe din discuțiile 
mesei rotunde care ajută procesului de cunoaștere de la personalul de instruire 
până la jucători. Cunoștințele sunt înrădăcinate profund în mecanismele și 
rutinele de coordonare ale antrenorului FC Voluntari. O astfel de utilizare 
eficientă a cunoștințelor clubului de fotbal este chiar baza avantajului lor 
competitiv. 
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Figura 11.2.15: Analiza SWOT pentru Academia de Fotbal FC Voluntari 
 

 

Puncte slabe: 

- Număr relativ mic de terenuri 
pentru antrenamente raportate la 
numărul de sportivi ai Academiei, 
respectiv peste 700 de copii; 

- Finanțare slabă din domeniul privat; 
- Clubul a fost înființat în anul 2010, 

iar brandul nu este atât de cunoscut  
în țară și străinătate. 

Puncte tari: 
- Număr mare de echipe în cadrul 
Academiei: 17 echipe la inițiere, 8 echipe 
la dezvoltare, 10 echipe la perfecționare; 
- capital uman: peste 700 de băieți, 
acces la oamenii de știință calificați în 
sport, antrenori calificați pentru fiecare 
grupă/echipă;scouteri; 
- structură: 2 antrenamente pe zi;  
- educație: sistem de educație internă 
care oferă o pregătire mai mare la fața 
locului; 
- mediu profesional: accent pe jucătorii 
din cadrul academiei pentru prima 
echipă;- bază de jucători mare ; inițierea 
de la 5 ani; 
-jucători sub 19 ani formează echipa de 
Liga 3; 
-competiție pentru fiecare categorie de 
vârstă; 
-parteneriat cu școala gimanzială nr.1 și 
liceul sportiv din Oraș Voluntari 
- buget propriu pentru 
Academie;stabilitate financiară; 
- deține propriile facilități; 
- dezvoltare holistică; 
- viziune pe termen lung. 
 
 
 

Oportunități: 

- finanțare crescută din mediul privat; 

- oportunitate sporită de implicare a 
corporațiilor în dezvoltarea fotbalului; 

- parteneriate cu cluburi renumite din 
Europa; 

- dezvoltarea propriei baze de 
antrenament. 

Amenințări: 

- Academii de Fotbal mai puternice care 
datorită satutului lor de echipe cu tradiție, 
cu un bogat palmares pe plan național și 
internațional sau care au  ca patroni foști 
jucători români de talie internațională , 
atrag jucătorii talentați; 

- echipe mai mari cu potențial financiar mai 
mare; 

FC VOLUNTARI 
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 Această tehnică ne-a permis să trecem de la problemele de zi cu zi și 
strategiile tradiționale ale clubului de fotbal FC Voluntari la o perspectivă nouă. 

Analiza SWOT, cunoscută și sub denumirea de matricea SWOT (Figura 
11.2.16), a fost un instrument de decizie pentru clubul FC Voluntari și o metodă 
de a dezvolta înțelegerea asupra anumitor situații. Acronimul reprezintă 
punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările. 

Puncte forte reprezintă factori pozitivi originari interni, care trebuie 
menținuți.  

Puncte slabe, sunt, de asemenea, în general considerate interne și sunt 
factorii pe care va trebui să îi abordăm pentru a conduce un club de fotbal cu 
succes.  

Oportunitățile, sunt factori pozitivi originari externi, care trebuie 
prioritați sau capturați.  

Amenințările,  sunt factori negativi externi, care trebuie contracarați sau 
minimizați și gestionați.  

 
Figura 11.2.16 – Matricea SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că ceea ce este bun în prezent este satisfăcător, bine în viitor 

este o oportunitate; răul în prezent este o vină și răul în viitor este o amenințare. 
Examinarea mediului intern și extern a clubului FC Voluntari a fost 

esențială în procesul de planificare strategică. Analiza SWOT, care include 
analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor 

Puncte forte 

Factori interni 

Puncte slabe 

Factori interni 

Amenințări 

Factori externi 

Oportunități  

Factori externi 



67 

 

investighează atât factori interni, cât și externi, precum și factori pozitivi și 
negativi ai clubului. Pe baza analizei SWOT, strategiea de management a fost  
dezvoltată folosind punctele forte ale clubului FC Voluntari, evitând astfel 
punctele slabe ale acestuia pentru a permite unui alt club să beneficieze de 
oportunități viitoare în ceea ce privește riscurile viitoare. 

Cel mai mare beneficiu al analizei SWOT este că se concentrează atât pe 
mediul interior, cât și pe cel exterior. Principalele avantaje sunt identificate în 
metodă, dar sunt discutate și unele părți slabe. Acest lucru ajută clubul în 
căutare de extindere pentru a se concentra pe punctele sale forte și pentru a-i 
gestiona punctele slabe. Amenințările sunt de diferite origini. Acestea sunt 
considerate bariere. Oportunitățile participă, de asemenea, la metodă. În opinia 
noastră, utilizarea analizei SWOT poate reduce efectiv costurile asociate cu 
planificarea strategică.  
 
 
 Figura 11.2.17 – Procesul de Planificare Strategic 
 
 
          MISIUNE            OBIECTIVE              ANALIZA  
                                                                           SITUAȚIEI         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULAREA       IMPLEMENTAREA        CONTROLUL 
STRATEGIEI             STRATEGIEI 
 
 

Informațiile solicitate au fost colectate prin interviuri față în față cu 
managerii din cadrul clubului și cu celălalt personal. 
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aplicată aici 
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Aceast club sportiv este un club de fotbal din Liga I care produce 
fotbaliști profesioniști pentru echipa reprezentativă orașul Voluntari și 
județului Ilfov.  

11.3. Analiza și interpretarea rezultatelor interviului studiului de caz 
Analizând răspunsul la prima întrebare, considerăm că, abilitățile 

managerului, infrastructura și îmbunătățirea continuă a nivelului de cunoaștere, 
managementul comunicării, managementul performanței sunt factorii 
principali ai managementului modern în fotbal. 
 
CAPITOLUL 12: CONCLUZIILE CERCETĂRII DE BAZĂ 
 

În urma cercetării de bază desfășurat la nivelul clubului de fotbal FC 
Voluntari, au reieșit următoarele: 

FC Voluntari are o strategie pe termen lung care permite acestuia să atingă 
simultan succesul sportiv în cadrul Academiei și succesul financiar. 

Prin utilizarea instrumentelor specifice cercetării propuse, a documentării 
asupra managementului sportiv, prin prisma utilizării studiului de caz și a 
analizei SWOT, am putut observa modelul efficient de management sportiv 
pentru obținerea performanței de către cluburile de fotbal din România. 

Studiul de caz desfășurat pe bază de observație și interviu, au reflectat 
opiniile persoanelor care fac parte atât din conducere cât și din departamentul 
sportiv și operational. 

În esență, managementul modern în fotbal, așa cum rezultă și din 
cercetarea prezentei lucrări, presupune dobândirea de competențe manageriale 
și eficacitate în următoarele domenii: rezolvarea problemelor, administrarea, 
managementul resursele umane, managementul comunicarii, conducerea 
organizațională. 
 
CAPITOLUL 13: ELEMENTE DE NOUTATE/ORIGINALITATE, 
VALORIFICAREA LOR ȘI ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN 
CADRUL STUDIILOR DE DOCTORAT 
 

13.1.Elemente de notate/originalitate 
  În urma cercetării realizate,  s-a desprins următorul model eficient 
de management sportiv pentru obținerea performanței de către cluburile 
de fotbal din România 

1.Structura unui club de fotbal eficient 
 Un club de fotbal este ca orice altă organizație ai cărei membri joacă 
împreună, sunt plătiți pentru a face performanță și profit, un astfel de club este 
organizat ca societate comercială pe acțiuni. Un astfel de club are roluri și 
responsabilități specifice pentru a îndeplini misiunea clubului/organizației. 
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Figura 13.1: Exemplu real al structurii unui club de fotbal eficient 

(profitabil) 
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Managementul strategic al clubului: 

ü Planificarea strategică 
ü Menținerea competitivității la nivel regional 
ü Transparența și managementul strategic 
ü Protejarea afacerii față de ne-îndeplinirile sportive 
ü Asistența logistică pentru meciuri în deplasare în țară și străinătate 
ü Asistența logistică pentru activități de pregătire în țară și străinătate 
ü Asistența logistică pentru echipele vizitatoare 
ü Activități de achiziții 
ü Scopurile tuturor departamentelor în cadrul unui club de fotbal eficient 

trebuie să fie sinergice.  
este acea strategie care își concentrează rețelele de identificare a 

talentelor pe un parametru geografic limitat. Acest lucru permite dezvoltarea 
unui sistem regional mai detaliat în ceea ce privesc jucătorii talentați  și 
implementarea mai ușoară a programelor.  
 
 
  

Audiența sportivă

Venituri sportive 

Jucători mai
buni

Valoarea
echipei

Rezultate
sportive

          Scout   Înrolare 
Pregătire/ 
dezvoltare 

Contribuție 
la echipă 

Vânzare 
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Figura 13.2 – Metodologia de management al talentului 
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§ Dezvoltă 
Clubul de fotbal caută să se asigure că oamenii din cadrul clubului sportiv 

beneficiază de oportunitățile, experiențele și îndrumarea necesară care să le 
permită să fie promovați cu succes și să se simtă conectați de locul de muncă. 

§ Plasează 
Clubul de fotbal caută să se asigure că cel mai potrivit candidat este 

plasat într-o anumită poziție critică, de asemenea, se asigură că abilitățile, 
interesele și capabilitățile talentelor evoluează în direcția obiectivelor 
strategice. 

§ Conectează 
Clubul de fotbal caută să se asigure că legătura existentă între forța și 

diversitatea relațiilor sociale și influența unui membru al clubului sportiv și 
capitalul său social sunt luate în calcul pentru intensificarea calității 
interacțiunilor din cadrul organizației și fluxurilor de cunoștințe. 
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Figura 13.7: Model câștigător pentru o Academie de Fotbal din România 
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Tabelul 13.7 – Obiective strategice FC Voluntari 
 
 
 
 
 
Perspectiva părților interesate 

• Consolidarea participării în fiecare 
an competițional în prima ligă 

• Atingerea a cel puți o semifinală 
indiferent de categoria 
competițională 

• Căștigarea jocurilor împotriva 
echipelor uriașe  

• Succes în turnee naționale și 
internaționale 

• Sprijinirea organizațiilor locale de 
ajutor 

 
 
 
 
 
Perspectiva procesului intern 

• îmbunătățirea imaginii și reputației 
clubului 

• consolidarea poziției mărcii pe 
piețele prioritare 

• creșterea numărului de jucători la 
loturile naționale și echipa mare 

• pregătirea echipelor pentru meciuri 
• creșterea numărului de participanți 

în ziua de meci 
 
 
 
Perspectiva infrastructurii 

• îmbunătățirea facilităților clubului 
• creșterea numărului de fani ai 

clubului 
• crearea clubului într-un lider privind 

cunoștințele în fotbal 
• digitalizarea activităților clubului 
• creșterea satisfacției jucătorilor și 

angajaților clubului 
 
 
 
 
 
 
Perspectiva sustenabilității financiare 

• maximizarea veniturilor din 
transferul jucătorilor 

• transferul jucătorilor la un preț 
rezonabil 

• creșterea facilităților de vânzare și 
oficiale ale clubului comercializare 
a produselor  

• creșterea veniturilor din ziua 
meciurilor 

• difersificarea surselor de venituri 
• sigurarea că toate programele și 

activitățile clubului sunt 
autosuficiente din punct de vedere 
financiar 
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Managementul financiar 
Acesta are în cadrul clubului FC Voluntari următoarele sarcini specifice : 
Ø Conducere - planificarea și managementul resurselor ; consilierea 
managerială și managementul performanței. 
Ø Administrare - contabilitatea și raportarea financiară ; managementul și 
controlul riscului ; dezvoltarea politicilor. 

 
Linii bugetare : 

 
Toate sumele in RON 2018-19 2017-18 2016-17 
Venituri  15.931.752   25.178.283   19.968.626  
Drepturi de transmisie (TV)  2.342.209   9.850.462   6.148.821  
Bilete  74.425   132.721   56.245  
Parteneriate & Comercial  783.391   702.458   543.988  
FRF, UEFA, etc. (premieri)  495.706   64.602   1.360.501  
Alte venituri  12.236.022   14.428.040   11.859.072  
Cheltuieli operationale (înainte de 
tranzacțiile cu imobilizări necorporale și 
elemente excepționale) 

 (20.637.776)  (13.580.763)  (22.196.842) 

Profit din tranzacționare înainte de 
tranzacții cu imobilizări necorporale și 
elemente excepționale 

 (4.706.023)  11.597.520   (2.228.216) 

Cheltuieli operationale excepționale       
Amortizarea imobilizărilor necorporale  (360.887)  (402.635)  (327.210) 
Profit (pierdere) din cedarea imobilizărilor 
necorporale  -     -     2.500.420  

Profit Operational  (5.066.910)  11.194.885   (55.005) 
Venituri financiare  323   900   700  
Cheltuieli financiare  (13.365)  (12.182)  (7.647) 
Profit brut  (5.079.952)  11.183.604   (61.952) 
Impozit pe profit       
Profit (pierdere) net(a)  (5.079.952)  11.183.604   (61.952) 
Veniturile de bază per acțiunea       

 
Departamentul Marketing în cadrul clubului FC Voluntari reprezintă o 

sursă de venituri, având în vedere cinci elemente standard : 
• Oferta de produse și servicii ; 
• Politica de preț ; 
• Piața țintă ; 
• Eforturi de promovare ; 
• Resursă de personal. 

 
Atragerea de fonduri prin încheierea de parteneriate se realizează pe mai  
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 13.2 Valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetării 
 
 Contribuțiile noastre la dezvoltarea cunoașterii științifice se pot remarca 
prin aportul pe care l-am adus din diferite perspective ale demersului științific, 
astfel: 
 

Contribuții cu caracter științific-curricular: 
ü Elaborarea rapoartelor intermediare din cadrul programului de cercetare 
doctorală. 
ü Elaborarea unor lucrări științifice: “Eseu despre istoria clubului FC 
Voluntari” (2020); “Studiul privind definirea managmentului organizațiilor 
sportive” (2020); “Managementul sportive în contextual actual al economiei 
Românești”(2020). 
ü Participarea la manifestării științifice naționale și internaționale. 
ü Finalizarea tezei de doctorat. 
 
 

Utilitatea rezultatelor cercetării: 
ü Din punct de vederea științific prezenta cercetare aduce un aport la 
dezvoltarea și aprofundarea managementului modern în fotbal. 
ü Aprofundarea teoretică a particularităților funcției de manager sportiv 
pentru a conduce către un management eficient. 
ü Considerentele managerilor asupra calităților necesare unui manager 
eficient. 
ü Oferă soluții pentru perfecționarea managementului cluburilor de fotbal. 
ü Din punct de vedere aplicativ, prin direcția cercetărilor de fundamentare 
ștințifică a experienței practice și a literaturii de profil. 
 

Sugestii pentru eficientizarea și îmbunătățirea managementului  
cluburilor de fotbal: 

 
- Promovarea unui management științific la toate nivelele în cadrul 
cluburilor de fotbal. 
- Promovarea unei echipe manageriale în cadrul cluburilor de fotbal care 
să care să elaboreze strategii pentru obținerea de performanțe sportive și 
implicit financiare. 
- Îmbunătățirea managementului resurselor umane prin formare 
profesională continua prin implementarea de programe care au ca scop 
creșterea gradului de profesionalizare a intregului personal din cadrul unui club 
de fotbal. 
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- Promovarea sistemului de control managerial din cadrul cluburilor de 
fotbal. 
- Promovarea unor strategii de motivare pentru tot personalul din cadrul 
cluburilor de fotbal. 
- Dezvoltarea interesului tuturor angajaților unui club de fotbal pentru 
autoperfecționare. 
- Stabilirea de relații strategice în vederea încheierii unor parteneriate utile 
și necesare cluburilor de fotbal, cum ar fi cu autoritățile locale. 
- Managerii să se constituie într-un factor dinamizator al întregii activități 
organizaționale. 
- Capacitățile și competențele Academiei de Fotbal sunt esențiale pentru 
obținerea unei strategii competitive. Obiectivele la nivel de performanțe 
sportive și financiare pentru orice strategie a unui club de fotbal sunt : generarea 
unui avantaj competitiv, dezvoltarea capacităților valoroase, adaptarea la 
schimbările de mediu aprobarea de strategii la nivel funcțional. 
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