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INTRODUCERE: 

locul și importanța temei în Știința Sportului și Educației Fizice din România 

 

O cercetare critică în domeniul educației fizice și sportului din țara noastră în vederea 

identificării unor factori de influență ai performanței necesită o abordare atât sintagmatică, cât 

și paradigmatică. Considerând teoria sistemelor, conform căreia sistemele sunt în acord cu 

mediul care le înconjoară (Luhmann, 2013)1, dar și teoriile organizaționale, care susțin că nicio 

organizație nu se poate izola complet de lumea în care funcționează (Vlăsceanu, 2003)2, analiza 

managementului unei organizații de tip club sportiv școlar implică în mod obligatoriu o 

abordare holistică, la nivelul sistemului/sistemelor sociale implicate și al interacțiunilor 

realizate în conformitate cu rolul și cu poziția ierarhică. Cluburile sportive școlare care 

funcționează în țara noastră sunt organizații educaționale (școli) indisolubil legate de noțiunea 

de performanță în sport, sunt, deci, în legătură cu două sisteme sociale cu interdependențe 

(educație și sport), au un parcurs organizațional influențat de managementul de sistem și de 

factorii politici, precum și o istorie interferentă cu istoria sportului românesc, la performanțele 

căruia aceste entități au contribuit și contribuie. Chiar dacă în contemporaneitate sportul este 

asociat cu banii (factorul economic) până la pierderea din vedere a valorilor pe care le 

promovează, pe multe continente este afirmat și demonstrat cu claritate un adevăr prin care 

epoca noastră se va înscrie în istoria mondială a domeniului: sportul are un rol major în 

transformarea socială. Văzut de Parks și Quartermann (2003) ca ”vehicul al transformării 

sociale”3, în lucrări de la începutul acestui secol la care și-au dat concursul specialiști din SUA 

și Canada se relevă că sportul are un rol crucial în crearea și perpetuarea valorilor sociale, în 

unificarea grupurilor, în generarea sentimentului de importanță de sine și a simțului puterii, dar 

și în ceea ce privește proliferarea unor manifestări negative, precum sexismul, rasismul, 

homofobia, violența. Sportul educă, iar finanțarea publică a instituțiilor din domeniu arată 

interesul statutului nu doar pentru performanță, ci și pentru educarea prin sport, ca vehicul al 

performanței.  

 

Actualitatea temei și aria de interes 

În acord cu viziunea europeană și internațională, organizațiile sportive pot și trebuie să 

devină exponentele unui rol economic și social mai important acordat sportului. Totuși, unele 

verificări interne de dată recentă realizate la nivelul sistemului sportiv din țara noastră reflectă 

aspecte problematice la nivel sistemic, în organizarea și funcționarea organizațiilor care îl 

compun și care pot influența negativ exercitarea rolului sportului în direcția promovată la nivel 

european. În Raportul Curții de Conturi a României la nivelul anului 20134, ”s-a constatat o 

scădere a importanţei ce se acordă educaţiei fizice şi sportului, înregistrându-se o 

diminuare a majorităţii indicatorilor sportivi: număr de sportivi legitimaţi, numărul 

premiilor în competiţiile internaţionale, locurile in clasamentele internaţionale etc.”. 

Întrucât CSȘ sunt gestionate în interiorul sistemului educațional, iar strategii de țară vizează 

reorganizări și transfer de competențe pentru o mai bună funcționare a acestora5, o analiză pe 

 
1 Luhmann, N. (2013), Introduction to Systems Theory. Cambridge and Maiden: Polity Press, 

https://www.questia.com/library/journal/1G1-347971424/niklas-luhmann-introduction-to-systems-theory, 

consultat la 24.08.2018. 
2 Vlăsceanu, M. (2003). Organizaţii şi comportament organizaţional. Iași: Polirom. 
3 Parks, J., Quarterman, J. (2003), Contemporary Sport Management. United States of America: Human Kinetics, 

p. 120-122. 
4 Curtea de Conturi a României, Departamentul IX, Direcţia 2, SINTEZA RAPORT DE AUDIT AL 

PERFORMANŢEI privind eficienţa utilizării resurselor alocate de la bugetul statului pentru îndeplinirea 

obiectivelor propuse de către Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi 

federaţiile sportive naţionale. https://sportlogic.files.wordpress.com/2016/02/sinteza-raport-ap-cosr.pdf 
5 Hotărârea Guvernului nr. 229/2017 de aprobare a Strategiei generale de descentralizare. 

https://www.questia.com/library/journal/1G1-347971424/niklas-luhmann-introduction-to-systems-theory
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bază de indicatori specifici a funcționării lor va putea releva problemele actuale cu 

impact sistemic asupra performanțelor sportive, va propune soluții remediale documentate și 

va fi utilizabilă în strategia de reorganizare care se află în implementare la nivel național. 

 

 

Motivarea alegerii temei 

Tema de cercetare a fost aleasă din cinci motive: (1) organizațiile de tip CSȘ nu au făcut 

obiectul altor cercetări doctorale din țara noastră, (2) studiile existente la nivel european 

demonstrează o preocupare pentru analiza performanțelor cluburilor sportive, dar mai puțin a 

acelora de tip CSȘ și aproape deloc a organizațiilor sportive din România, (3) se poate identifica 

actualmente o preocupare susținută a autorităților educaționale din țara noastră pentru mai buna 

funcționare a CSȘ, (4) există date și informații din teren insuficient valorificate de la CSȘ 

evaluate extern în ultimii cinci ani, (5) autoarea cercetării îndeplinește un rol social atât în 

cadrul instituției de evaluare externă cu sarcini în ceea privește CSȘ, respectiv Agenția Română 

de Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cât și în ceea ce privește 

principalul formator și furnizor de resurse umane din domeniul sportiv, respectiv Universitatea 

Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS).  

 

Destinația proiectului de cercetare: beneficiari 

Principalii beneficiari ai proiectului de cercetare vor fi cei doi mari ”finanțatori” ai 

sistemului sportiv din țara noastră, respectiv cele două ministere care au responsabilitate directă 

în ceea ce privește dezvoltarea domeniului denumit generic Știința Sportului și Educației 

Fizice, respectiv Ministerul Educației și Ministerul Tineretului și Sportului, dar și ARACIP și 

mediul academic. 

Cercetarea prezentă este o bază și un punct bun de pornire pentru dezvoltarea de 

cercetări ulterioare. 
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PARTEA I – FUNDAMENTAREA TEORETICO-ȘTIINȚIFICĂ A TEZEI 

Capitolul 1. 

MODELE ȘI METODE DE MANAGEMENT POSTMODERN: PREZENTARE 

GENERALĂ ÎN RELAȚIE CU CSȘ 

 

1.1. Delimitări conceptuale privind problematica abordată: CSȘ din România oferă un 

teren de studiu atractiv prin specificitatea educațională și prin legătura cu noțiunea de 

performanță sportivă. Cinci modele de management modern și postmodern au fost selectate și 

prezentate în relație cu acest tip de organizație: Managementul Cunoașterii (KM - Knowledge 

Management), SECI, Organizațiile care învață (Learning Organizations - LO)/Școala ca 

organizație care învață (School as Learning Organizations-SLO), Reengineering, 

Benchmarking. 

 

1.2. Managementul cunoașterii (Knowledge Management - KM): Posibilitatea de realizare a 

managementului bazat pe cunoștințe la nivelul sistemului educațional, este facilitată de câteva 

aspecte importante, care definesc școala de azi, respectiv: 

- sistemul de formare continuă și inițială, prin folosirea metodelor active și a tehnicii 

informaționale, ceea ce determină ”producerea” de absolvenți posesori de 

cunoștințe foarte moderne; 

- creșterea zestrei generale de cunoștințe a cetățenilor, prin proliferarea mass-media 

și a rețelelor de socializare; 

- creșterea receptivității generale față de nou; 

- proliferarea abordărilor inovaționale în organizații. 

Școala este un furnizor de servicii educaționale, iar CSȘ sunt descrise în materialele de 

specialitate (Dăneț et al, 2011)6 ca atare, prin urmare, prin însăși natura lor organizațională sunt 

puse în relație directă cu cele două noțiuni cheie: educaţia şi cunoştinţele. În cazul acestora, ca 

și în alte organizații, esențială este ameliorarea producerii și valorificării cunoştinţelor.  

 

1.2. Modelul SECI aplicat CSȘ: Creatorii acestui model ((japonezii Ikujiro Nonaka şi  

Hirotaka Takeuchi, 1995), evidențiază cele două tipuri de cunoştinţe utilizate în conceperea 

lui: cunoştinţele explicite şi tacite. Modelul SECI prezintă, prin simplitatea şi intuitivitatea lui, 

o mare arie de utilizări potenţiale la o plajă largă de organizații, între care  se pot înscrie şi CSȘ. 

Socializarea, prin care sunt împărtăşite cunoştinţe tacite prin intermediul unor experienţe 

comune se realizează la nivelul CSȘ prin ședințele de catedră, consiliile profesorale, reuniunile 

metodice, activitățile sportive din cadrul calendarelor competiționale. Externalizarea conduce 

la crearea de cunoştinţe, căci achizițiile se cristalizează în forme care pot fi comunicate şi altora, 

devenind baze pentru apariţia altor cunoştinţe. Un exemplu de externalizare îl reprezintă 

reuniunile de analiză, ședințele CEAC (Comisia de Evaluarea și Asigurarea Calității) etc., în 

care personalul încearcă în primul rând să identifice, deci să numească, problemele cu care se 

confruntă. Combinarea, conectarea diferitelor fragmente de cunoştinţe explicite se realizează 

prin diverse mijloace, documentele create, întâlnirile, convorbirile, reţelele informatice, 

proiectele propuse. Internalizarea reprezintă procesul de transformare a cunoştinţelor explicite 

în cunoştinţe tacite. Ea se realizează prin înglobarea cunoştinţelor explicite în acţiuni, practici 

sau simulări ale unor situaţii concrete. În acest fel se produce procesul numit „learning-by-

doing”. Prin internalizare se produce răspândirea în întreaga organizaţie a cunoştinţelor 

explicite, care conduce la crearea unui nou set de cunoştinţe tacite, determinând reluarea 

întregului ciclu de producere a cunoştinţelor. Din acest motiv, în centrul modelului este 

 
6 Dăneț, S., Mihăilă, C.V., Paraschiva, G.A. (2011). Cerințe minimale pentru serviciul educațional furnizat de cluburile sportive școlare. 

Editura SIGMA: București. 
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reprezentată o spirală care sugerează reluarea continuă a ciclului SECI, având ca 

efect creşterea continuă a cunoştinţelor deţinute de organizaţie. 

 

1.3.  Organizațiile care învață (Learning Organizations - LO)/Școala ca organizație care 

învață (School as Learning Organizations-SLO): Crearea avantajului competitiv în  
cazul CSȘ se poate realiza prin păstrarea/dobândirea personalității juridice, ceea ce înseamnă 

că sunt necesare intervenții în zona de recrutare a elevilor-sportivi pentru a nu ”cădea” sub 

numărul de 300, în ameliorarea situației la disciplinele sportive de interes pentru beneficiari, 

dar cu rezultate ”zero” în plan intern (de ex., fotbal, situație pe care o înregistrează 5 din 10 

CSȘ care au fost suspuse procesului de evaluare externă), în întărirea prestigiului comunitar 

prin promovarea rezultatelor remarcabile la disciplinele sportive cu care punctează în 

clasamentele sportive anuale de nivel național (pentru aceasta, fiind necesare strategii de relații 

publice, marketing și publicitate).   

Atributele școlii ca organizație care învață și în care se învață, regăsibile la CSȘ, sunt: 

- explorează talentele și abilitățile elevilor ca surse de energie. Fiecare elev-sportiv are o relație 

directă cu profesorul-antrenor, un loc în piramida performanței creată de acesta, se creează 

oportunități de punere în comun a experiențelor atât între cadrele didactice, cât și între elevi; 

- îi încurajează pe elevi să-și afirme propria voce în pluralismul vocilor organizației; 

- valorizează diversitatea, dialogul intercultural și legitimează micronarațiunile (biografiile 

individuale); 

- încurajează elevii-sportivi să-și realizeze și să-și conecteze rețeaua personală de învățare 

(personal learning network) la rețeaua organizației și să-i valorifice pe colegi, dar mai ales pe 

profesori/antrenori, ca resurse de învățare; 

- oferă activități de învățare construite în jurul viziunilor și intereselor personale ale elevilor și 

conectate autentic la realitățile pe care aceștia le trăiesc; propune rezolvarea de probleme reale 

prin inițierea și derularea de proiecte; 

- creează contexte în care predarea, dar mai ales învățarea, să devină vizibile pentru elevi și 

profesor deopotrivă (Hattie, 2014)7; 

- oferă un climat securizant, în care erorile sunt binevenite și sunt valorificate ca oportunități 

de învățare; 

- elevii-sportivi pot contribui și au un control substanțial asupra obiectivelor, conținutului, 

formei și ritmului învățării în cadrul antrenamentului sportiv; cel care învață este primul care 

poate să semnaleze când achiziția este îndeajuns, s-a realizat; 

- elevii-sportivi și profesorii-antrenori au predispoziție către reflecție: analizează împreună 

fiecare etapă a activității, valorificând reușitele și căutând împreună soluții de ameliorare atunci 

când obiectivele n-au fost atinse; 

- elevii-sportivi colaborează, acționând ca o comunitate de învățare. 

 

1.4. Benchmarking-ul ca metodă de învățare și dezvoltare: Pentru organizațiile educaționale  

din domeniul sportiv, benchmarking ca metodă de studiu și învățare,  utilizată în general la 

nivel de management, ar putea întâlni un fond aperceptiv favorabil, deoarece noțiuni precum 

record, rezultat superior, reușită, performanță, fie la nivelul unui singur sportiv, fie în valoare 

absolută, fac parte din cotidianul acestora și sunt vectori care orientează antrenamentul sportiv, 

ca activitate principală. Performanța sportivă se definește ca ”performanță motrică realizată 

într-un context instituționalizat de comparare socială, ce implică inegalitate în repartizarea 

recompenselor” (Teodorescu, 2009)8. Creșterea nivelului de performanță al sportivilor proprii 

raportat la acela de referință din ramura sportivă este ținta principală a antrenamentului sportiv 

 
7 Hattie, J. (2014). Învățarea vizibilă: ghid pentru profesori. București: Editura TREI. 
8 Teodorescu, S. (2009). Antrenament și competiție, (ediția a 2-a revizuită). Buzău: Ed. Alpha MDN, p. 15. 
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din subsistemul sportului de performanță, care presupune măsurare și comparare 

continue. Aplicarea benchmarking-ului în rețeaua cluburilor sportive școlare este, actualmente, 

posibilă, căci s-au realizat primii pași necesari, prin evaluarea externă în ultimii 7 ani a 

aproximativ 30% dintre CSȘ cu personalitate juridică. În următorii 3-4 ani acest proces se va 

încheia, deci va exista un raport de evaluare externă a calității pentru fiecare CSȘ. 

Benchmarking-ul de bune și rele practici poate fi o metodă utilă pentru îmbunătățirea activității 

cluburilor sportive școlare, în condițiile informării reciproce a acestora prin intermediul unei 

rețele profesionalizate (o comunitate de învățare), care poate facilita noi moduri de înțelegere 

și o reflectare holistică pe bază de specificități (Neacșu, 2010)9. 

 

1.5. Reengineering-ul, reproiectarea sau remodelarea: opțiuni posibile la nivelul  

sistemului de comunicare al CSȘ:Ținând cont de specificitatea funcționării CSȘ concomitent 

ca organizații educaționale și structuri sportive, precum și considerând contextul 

descentralizării și reproiectării relațiilor organizaționale ierarhice, conceptul de reengineering 

are o aplicabilitate imediată în ceea ce privește comunicarea sistemică la nivelul CSȘ. O analiză 

a acesteia relevă o necesitate imediată, și anume aceea a evoluției de la modelul  2 Y cu  dublu 

circuit către modelul în stea multicanal.  

 

 

 

Capitolul  2. 

 

CLUBUL  SPORTIV ȘCOLAR: ORGANIZAȚIE CU ASPECTE SPECIFICE DE 

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, ȘCOALĂ ȘI STRUCTURĂ SPORTIVĂ 

 

2.1. Locul CSȘ în cadrul sistemului educației fizice și sportului: dubla relație ierarhică 

 

2.1.1. Definiție: Clubul are un sens general, asociație de persoane cu interes comun și un sens 

specific, organizație creată pentru practicarea unui sport. Publică sau privată, cu sau fără 

personalitate juridică, organizația de tip club este complexă sub aspectul organizării și 

funcționării, astfel încât managementul acesteia trebuie să aibă clar definite relațiile ierarhice 

și legislația în interiorul căreia s-a constituit și funcționează. 

În țara noastră, clubul poate fi: 

- organizație din domeniul sportului, persoană juridică de drept public: clubul sportiv, 

organizat în subordinea organelor administrației publice centrale, locale sau a 

instituțiilor de învățământ superior de stat; 

- organizație din domeniul sportului, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ 

sau cu scop lucrativ (societate comercială sportivă pe acțiuni): clubul sportiv, incluzând 

în această categorie și clubul sportiv profesionist; 

- organizație din domeniul educației preuniversitare: clubul sportiv școlar, palatele și 

cluburile copiilor și elevilor; 

- organizație din domenii corelate, persoane juridice de drept privat, din inițiativă privată, 

cu sau fără scop lucrativ: clubul de fitness, clubul de loisir, clubul de supraveghere copii 

etc. 

În Legea nr. 69/2000, clubul sportiv este definit în funcție de tipurile de organizații care 

funcționează: 

 
9 Neacșu, I. (2010). Introducere în psihologia educației și a învățării. Iași: Polirom, p. 285. 
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- cluburile sportive sunt persoane juridice de drept public organizate în 

subordinea organelor administrației publice centrale, locale sau în subordinea 

instituțiilor de învățământ superior de stat (art. 22, alin. (2)); 

- cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, 

constituite ca structuri mono- sau polisportive (art. 27); 

- cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociații fără scop 

patrimonial sau societăți comerciale sportive pe acțiuni, care au obținut licența din 

partea federației sportive naționale, emisă în conformitate cu statutele și regulamentele 

federațiilor internaționale pe ramura de sport (art. 31). 

Ca structură sportivă, clubul funcționează pe baza Legii nr. 69/2000 și trebuie să fie 

înscris în Registrul sportiv.  Cluburile pot fi publice sau private, înființate de MTS, de MEC, 

de alte autorități locale sau de persoane fizice. Ca organizație educațională, clubul funcționează 

pe baza Legii nr. 1/2011 și este unitate de învățământ. La momentul actual, cluburile sportive 

școlare funcționează doar în regim public. Cluburile sportive respectă prevederile stabilite de 

federațiile sportive pe ramura de sport, de ligi sau de Federația Sportului Școlar și Universitar. 

 

2.1.2. Tipologia organizațiilor și structurilor sportive: 

➢ asociațiile sportive;  

➢ cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comercial;  

➢ unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv ;  

➢ palatele și cluburile copiilor și elevilor;  

➢ asociațiile județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport;  

➢ ligile profesioniste;  

➢ federațiile sportive naționale;  

➢ Automobil Clubul Român, prin activitatea de automobilism sportiv și karting 

sportiv;  

➢ alte organizații sportive naționale.  

Gestiunea administrativă a domeniului sportului și educației fizice revine la două 

ministere, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Tineretului și Sportului 

(MTS). Evidența structurilor sportive este realizată de către MTS prin Registrul sportiv10. Sunt 

și alte surse utile de informații, precum Anuarele sportului, difuzate an de an în perioada 2011-

2018 care oferă date privind rezultatele sportive în diferitele tipuri de clasamente.  MEC oferă 

date publice de rețea actualizate anual în baza accesibilă la Cartografie școlară, 

https://www.siiir.edu.ro/carto/. 

 

2.1.3. Relații ierarhice la nivel sistemic: Reprezentarea organizațiilor din cadrul sistemului 

sportului din România reflectă dublul circuit, dubla relație ierarhică în situația CSȘ (Fig. 2.13.).  

 

 

 
10 http://mts.ro/sport/registru-sportiv/registru-sportiv/, consultat la 07.09.2020. 

https://www.siiir.edu.ro/carto/
http://mts.ro/sport/registru-sportiv/registru-sportiv/
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Figura 2.13. Relația ierarhică la nivelul CSȘ 

Sursa: autoarea 

 

2.1.4. Cadrul juridic de funcționare al CSȘ : Învățământul sportiv din țara noastră este 

organizat în unități de învățământ cu program sportiv integrat și cu program sportiv 

suplimentar, cu planuri-cadru de învățământ adaptate. Școlile cu program sportiv suplimentar 

(CSȘ) se adresează, în general, elevilor de 14-18 ani (nivel liceal, dar, la grupele de începători 

sunt și copii de la 5 ani) și au rolul de a constitui grupele de inițiere în ramurile sportive în 

conformitate cu specificul fiecăreia din punctul de vedere al vârstei minime acceptate și de a 

promova copiii/elevii spre treptele ierarhice superioare, până la activitatea de performanță. 

Acest proces se realizează printr-un sistem de selecție, particularizat pentru fiecare disciplină 

sportivă.  

 

2.1.5. Aspecte ale funcționării CSȘ: Prin specificitatea funcționării lor, CSȘ se înscriu în 

Registrul sportiv (la Ministerul Tineretului și Sportului), se afiliază la federațiile sportive 

naționale, participă la competițiile oficiale și amicale, naționale și internaționale, cuprinse în 

calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei și Cercetării, al federațiilor sportive naționale, 

precum și în calendarul sportiv propriu și/sau al altor structuri sportive. Performanțele 

înregistrate sunt raportate de Federația Sportului Școlar și Universitar în Registrul Național al 

Performanțelor Sportive11.  

CSȘ se înființează de către Ministerul Educaţiei, la propunerea inspectoratelor școlare.  

Activitatea specifică a CSȘ are caracter didactic şi se desfăşoară pe discipline sportive şi este 

organizată pe catedre în funcţie de :  

– specificul disciplinei sportive: alpinism/escaladă, atletism, badminton, baschet, 

baseball, box, canotaj, ciclism, culturism, dans sportiv, fotbal, gimnastică artistică feminină, 

gimnastică artistică masculină, gimnastică ritmică sportivă, go, haltere, handbal, hochei pe 

gheaţă, hochei pe iarbă, înot, judo, caiac-canoe, karate, lupte greco-romane, lupte libere, oină, 

orientare sportivă, patinaj artistic, patinaj sincron, patinaj viteză, polo pe apă, rugby, sanie, 

sărituri în apă, schi alpin, schi biatlon, schi combinata nordică, schi fond, schi orientare, schi 

sărituri, scrimă, softball, sport aerobic-gimnastică aerobică, şah, taekwondo-WTF, tenis de 

camp, tenis de masă, tir cu arcul, tir pușcă/pistol, volei, yachting12;  

– nivelul de instruire al elevilor: începători, avansaţi şi performanţă;  

– perioada de pregătire: aceasta se realizează pe toată perioada anului şcolar (inclusiv 

în vacanţe) şi se eşalonează în funcţie de nivelul grupelor şi a calendarului competiţional.  

 

2.2.Indicatori privind activitatea CSȘ : O radiografie a sistemului sportiv necesită  

prezentarea pe bază de indicatori. Pentru aceasta, consultarea surselor de date conduce către 

INS, MEC și MTS. 

 

2.2.1. Indicatori utilizați de Institutul Național de Statistică : INS nu furnizează nicio 

informație specifică, cluburile ca organizații educaționale și structuri sportive nu sunt 

înregistrate nici în relație cu educația, nici în relație cu sportul. În cadrul Bazei de date 

TEMPO - serii de timp, INS oferă date de Statistică socială (A) pentru domeniul Sport 

(A10)  pe baza a 15 indicatori13, iar în ceea ce privește educația (domeniul A7), baza 

 
11 http://www.fssu.ro/ro/registru-national/, consultat la data de 03.08.2018. 
12 Sunt 51 de discipline sportive, actualizate în conformitate cu prevederile OMEN nr. 4110/2018 pentru 

modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program 

sportiv suplimentar, aprobat prin OMECTS nr. 5570/2011. 
13 http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro, consultată la date de 02.08.2018.  

http://www.fssu.ro/ro/registru-national/
http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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de date TEMPO cuprinde un singur indicator, respectiv cu referire la liceele cu 

program sportiv, prin urmare CSȘ ca unități de învățământ nu sunt raportate statistic.  

 

2.2.2. Indicatori utilizați de Ministerul Educației – ARACIP: Evaluarea calităţii educaţiei 

are în vedere 43 de indicatori de performanță, la care se atribuie puncte de la 1 la 4, în funcție 

de calificativul acordat în ceea ce privește nivelul de îndeplinire a standardelor de referință. Cei 

43 de indicatori de performanță se subsumează la 3 domenii și 16 criterii stabilite prin legea 

calității, cu caracter organic, prin urmare sunt parte integrantă din sistemul național de asigurare 

a calității în învățământul preuniversitar. O analiză succintă a indicatorilor de performanță 

conduce la concluzia că aceștia sunt aplicabili integral CSȘ, cu precizarea că 2 dintre ei, 

respectiv I.28 Evaluarea  rezultatelor şcolare și I.29 Evaluarea rezultatelor la activităţile 

extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) necesită precizarea prealabilă a ceea ce se 

înțelege prin ”rezultate” la acest tip de unități de învățământ. Indicatorii sunt calitativi, adică 

pun în valoare gradul de realizare a obiectivelor educaționale, sintetizând eficacitatea unității 

școlare.  

 

2.2.3 Indicatori utilizați de MTS: Începând din 2011, se publică anual Anuarele Sportului, în 

care sunt prezentate toate rezultatele sportive pe bază de clasamente și punctaje. Sistemul de 

atribuire a punctelor în raport cu rezultatele sportive este același din anul 1996, este reprodus 

anual cu ocazia ierarhiilor sportive realizate14 și conduce la clasamente la competiţiile 

internaţionale oficiale, probe olimpice şi neolimpice, pe federații, județe, unități sportive, 

precum și la campionatele naţionale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi pe aceleași criterii : 

federații, județe, unități sportive. 

 

2.3. Analiză comparativă privind modelul românesc de pregătire sportivă în context 

european : În vederea realizării unei imagini de ansamblu la nivel european în ceea ce privește 

pregătirea sportivă orientată către performanță la copii și tineri, a fost identificată ca sursă de 

informare și ca instrument rețeaua educațională Eurydice15.  La data de 21.06.2018, autoarea a 

accesat această rețea, cu sprijinul unității Eurydice din România și a solicitat răspunsuri de țară 

la patru întrebări considerante relevante pentru cercetarea prezentă, respectiv: (1) În ce forme 

și în ce instituții se organizeaza pregătirea sportivă la copiii și elevii între 5-19 ani?, (2) Câte 

astfel de instituții funcționează și cum se asigură finanțarea lor?, (3) În situația în care există 

o strategie de dezvoltare a sportului, care sunt direcțiile prevăzute pentru aceste instituții?, (4) 

În ce mod se evaluează rezultatele obținute de aceste instituții? Care este relația între 

performanța instituției de pregătire sportivă și performanța sportivă?. Până la data de 

09.08.2018, s-au obținut răspunsuri de la 12 țări, din 38 : Austria, Cehia, Finlanda, Franța, 

Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Scoția, Spania. După cum s-a 

constatat și de către alți cercetători16, deși comparabilitatea datelor în domeniul sportului 

rămâne o problemă majoră, totuși răspunsurile colectate la aceste întrebări configurează unele 

modele de țară cu elemente de sprijin importante pentru noi, în poziționarea învățământului 

sportiv și a organizațiilor de tip CSȘ din România, dar și a politicilor în domeniu. Rezultatele 

analizei sunt prezentate mai pe larg la Concluzii. 

 

 

 

 

 
14 V. Anuarul Sportului 2016, p. 19,http://mts.ro/wpcontent/uploads/2017/07/Anuarul_Sportului_2016.pdf. 
15 https://www.erasmusplus.ro/eurydice. 
16 Heinemann, K. (ed.) (1999). Sport clubs in various European countries. Schorndorf: Hofmann, apud Breuer & 

all (2015). Sport Clubs in Europe. A Cross-National Comparative Perspective. Switzerland: Springer, p. 2. 

http://mts.ro/wp
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Capitolul 3. 

Aspecte ale rețelei CSȘ la nivel național 

 

Învăţământul cu program sportiv suplimentar din România cuprinde cluburi sportive 

şcolare independente (CSȘ), cu personalitate juridică și cluburi sportive şcolare organizate ca 

secţii în cadrul altor unităţi de învăţământ, de regulă licee cu program sportiv, aparținând, deci, 

filierei vocaționale. În anul școlar 2017-2018, funcționau 130 de cluburi sportive şcolare 

(conform https://www.siiir.edu.ro/carto/, consultat la data de 02.08.2018), din care  66 cu 

personalitate juridică17 (PJ), deci ”se bucurau” de independență, iar 64 erau secții arondate 

(AR) în cadrul altor unități de învățământ, deci trebuiau să se integreze și să respecte o politică 

școlară definită de o altă instituție de bază. În  rețelele școlare locale care alcătuiesc sistemul 

național de învățământ, CSȘ cu personalitate juridică sunt în număr extrem de mic, de regulă 

1/județ, dar există județe în care nu este niciunul, înregistrându-se doar secții ca structuri 

arondate (Argeș-2, Bihor-6, Bistrița-Năsăud-1, Brăila-1, Satu Mare-2). Cel mai mare număr de 

CSȘ cu personalitate juridică se înregistrează în 2 județe ale țării, respectiv câte 4 (Brașov și 

Harghita), excepție făcând municipiul București cu organizarea sa administrativ-teritorială 

specifică, unde sunt 7 CSȘ independente.  

 

Capitolul 4. 

CONCLUZII EXTRASE DIN RESURSELE STUDIATE ȘI FUNDAMENTAREA 

TEORETICO-ȘTIINȚIFICĂ A TEZEI 

 

Analiza literaturii de specialitate, a rețelei CSȘ din țara noastră și a indicatorilor 

naționali de măsurare a resurselor și a rezultatelor, a  condus la următoarele concluzii: 

1.”Organizații istorice”, prin raportare la sistemul sportiv (înființate cu mult înainte de 1989, 

în anii ˈ50-ˈ60), dar și ”organizații de nișă”, prin raportare la sistemul educațional în care se 

înregistrează aproximativ 7000 de unități, CSȘ prezintă, comparativ cu alte structuri sportive, 

o dubla relație ierarhică, prin inserarea atât în sistemul educațional (care asigură și finanțarea), 

cât și în sistemul sportiv. Fără a fi unică în Europa (în state precum Austria, Germania, Polonia 

funcționând același model), chiar conducerea bicefală a micro-sistemului CSȘ face ca aceste 

organizații să necesite o atenție specială, care trebuie să se reflecte în conceperea unei strategii 

comune intersectoriale (MEC și MTS), după modelul altor state europene, cum ar fi Grecia.  

2. Având misiunea de a selecționa, pregăti și promova elevii în activitatea sportivă de 

performanță, organizațiile din rețeaua CSȘ care funcționează în România (cuprinzând unități 

cu personalitate juridică, dar și structuri arondate și secții) au, totodată, obligația de a 

implementa sistemul național de asigurare a calității educației. O prezentare adecvată a 

rezultatelor la nivel de organizație necesită o abordare integrată a raportărilor înregistrate în 

ambele sisteme, sportiv și educațional. 

3. Considerarea  rapoartelor de evaluare externă realizate de MEC-ARACIP și a anuarelor 

sportive publicate de MTS, ca deschidere de drum pentru o abordare integrată a 

managementului CSȘ, creează posibilitatea analizei performanței acestui subsistem și a 

realizării unui plan de intervenție corespunzător, orientat de un indice de eficiență determinat 

statistic (utilizat în sistemul educațional) și de performanțele sportive interne și internaționale 

(raportate anual de MTS, pe baza unui sistem precis, unitar și stabil).  

4. Instrumentele de colectare a datelor pe baza cărora se realizează raportările educaționale au 

caracter general-valabil pentru unitățile de învățământ, fără a nuanța corespunzător 

specificitatea de rezultat a CSȘ. Constatându-se nepotrivirea acestora, la momentul actual se 

 
17 Personalitatea juridică se acordă unităților de învățământ care au un număr minim de 300 de elevi, conform 

Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art. 19 (1) a). 

https://www.siiir.edu.ro/carto/
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evidențiază necesitatea adaptării sau construirea unui instrument adecvat. Un 

instrument de autoevaluare și de evaluare externă, care ar evidenția specificitatea rezultatelor 

acestor organizații, ar putea conduce la constituirea unor ierarhii relevante, cu evidențierea 

contribuției managementului intern la obținerea acestora.  

5. Micro-sistemul CSȘ este exclusiv public și finanțat de stat, pe circuit educațional, iar 

finanțarea depinde de buna implementare a sistemului de management și asigurare a calității la 

nivelul fiecărei organizații, prin urmare, mai buna implicare a managementului intern la 

aplicarea mecanismelor de calitate poate conduce la îmbunătățirea rezultatelor raportate. 

Identificarea unor factori de management favorizanți ai performanțelor este o soluție în vederea 

optimizării funcționării CSȘ. 

6. Soluțiile practice de management pentru optimizarea rezultatelor organizaționale pot fi 

susținute teoretic de modelele manageriale postmoderne, active în epoca actuală și 

identificabile preponderent în mediul de business, dar care au început să prindă tot mai mult 

teren și în sistemul educațional.  

 

 

PARTEA A II-A 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND REZULTATELE CLUBURILOR 

SPORTIVE ȘCOLARE DIN ROMÂNIA 

 

Capitolul 5. 

DESIGNUL CERCETĂRII 

 

5.1.Premise 

Cercetarea preliminară a pornit de la două premise, considerând posibilitatea de măsurare 

a rezultatelor obținute de organizațiile sportive, în vederea îmbunătățirii acestora: 

➢ Măsurarea rezultatelor CSȘ pe baza indicatorilor educaționali; 

➢ Măsurarea performanțelor sportive în clasamentele generale din Anuarele Sportului. 

Rezultatele centralizate ale activităților de evaluare externă derulate la primele CSȘ 

evaluate au relevat, pe de o parte, o insuficientă preocupare a managementului intern pentru 

aplicarea mecanismelor de autoevaluare,  pe de altă parte, o neadecvare a instrumentelor 

utilizate în evaluarea externă la aceste entități în ceea ce privește ”intrările”, procesele interne 

derulate aflate în sarcina managementului și ”ieșirile”, adică însăși performanța în domeniul 

sportului, pe nivel și disciplină. Instituția de evaluare externă, ARACIP, în rapoartele realizate 

și publicate, prezintă rezultatele CSȘ în același mod cu rezultatelor unităților de învățământ în 

general, respectiv în termeni de examene naționale, olimpiade, concursuri școlare etc., prin 

urmare incomplet și nerelevant în ceea ce privește specificul acestora, respectiv performanța 

sportivă.  

 

5.2. Scopul cercetării preliminare l-a reprezentat crearea unui instrument de 

raportare și culegere a datelor adecvat specificității cluburilor sportive școlare și 

capabil să indice zone de îmbunătățire și de intervenție  managerială. 

 

5.3. Obiective 

1.realizarea cadrului necesar pentru o bază de date relevantă privind funcționarea CSȘ; 

2.sintetizarea raportărilor publice la nivel național, educaționale și sportive, privind CSȘ; 

3.crearea premiselor pentru analiza comparativă a rezultatelor sportive și educaționale la 

subsistemul CSȘ. 

 

5.4. Sarcinile 
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• stabilirea indicatorilor (de resurse și de rezultat) adecvați specificului de 

organizare și funcționare al CSȘ, pe baza reglementărilor legale; 

• conceperea și realizarea instrumentului de raportare și culegere a datelor, adecvat 

specificității cluburilor sportive școlare; 

• aplicarea instrumentului la CSȘ evaluate extern în perioada 2015-2018; 

• realizarea unei baze de date centralizatoare cu potențial de relevare a disciplinelor 

sportive organizate de CSȘ. 

 

5.5. Ipotezele  

1. Raportările anuale realizate de CSȘ pe baza legislației educației evidențiază/determină 

necesitatea adecvării indicatorilor de rezultat la specificul de organizare și funcționare 

al acestor organizații.  

2. Indicatorii de rezultat adecvați specificului CSȘ contribuie la realizarea unei baze de 

date relevante atât la nivel de organizație, cât și pe discipline sportive. 

3. Indicatorii de rezultat constituie instrumente specifice care conduc la orientarea 

demersului de îmbunătățire (planului de intervenție) managerial (sistemic). 

 

5.6. Metode 

• Analiza și sinteza, în urma observării funcționării CSȘ pe bază de documentare internă 

(cu privire la 13 CSȘ, evaluate extern în perioada 2015-2018) și documentare externă 

cu privire la rezultatele sportive înregistrate de CSȘ ca organizații în clasamentele 

sportive oficiale realizate în Anuarele Sportului.  

• Studiul bibliografic, prin extragerea din legislația opozabilă CSȘ a principalelor 

elemente pentru a defini indicatori adecvați; 

• Ancheta pe bază de chestionar (instrumentul de evaluare/autoevaluare conceput) aplicat 

la 13 subiecți organizaționali; 

• Studiul de caz, prin analiza datelor și informațiilor la disciplinele sportive cel mai bine 

reprezentate (primele 5 discipline sportive, cu cea mai mare reprezentativitate la 

cei 13 subiecți).  

 

5.7. Organizarea și desfășurarea cercetării: Cercetarea s-a desfășurat în anul școlar 2018- 

2019, în colaborare cu ARACIP, pe baza datelor publice pe portalul http://beta.aracip.eu. 

Grupul țintă a fost reprezentat de 13 CSȘ, care au fost evaluate extern până la acel moment, 

respectiv în perioada 2015-2018, utilizându-se instrumente valabile pentru întregul sistem 

preuniversitar. Au fost identificați indicatori adecvați funcționării acestor organizații, care au 

contribuit la realizarea unui instrument nou de autoevaluare, de raportare și culegere a datelor 

tip fișă, cu 72 întrebări-itemi-variabile independente grupate pe 6 zone, care a fost aplicat la 

cele 13 CSȘ. Datele furnizate de CSȘ pe baza noului instrument au condus la bază de date 

integrată, din care s-au extras informații pentru primele 5 discipline sportive cel mai bine 

aspectate (adică cu cele mai mare grad de reprezentativitate la cele 13 CSȘ). 

 

5.8.Conținutul cercetării 

➢ Identificarea unor indicatori  adecvați specificității CSȘ; 

➢ Crearea unui instrument de măsurare corespunzător; 

➢ Aplicarea instrumentului la 13 CSȘ evaluate extern în perioada 2015-2018 (subiecții cercetării 

preliminare). 

➢ Realizarea unei baze de date centralizatoare, pe baza informațiilor furnizate de subiecții 

cercetării. 

 

http://beta.aracip.eu/
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Capitolul 6. 

REZULTATELE OBȚINUTE LA CERCETAREA PRELIMINARĂ ȘI 

INTERPRETAREA LOR 

 

a. Instrumentul  de lucru:  Varianta nr. 1, care a fost testată, este structurată pe 6 părți, 

cuprinzând 72 de variabile independente. 

b. Baza de date: Situația pe fiecare disciplină sportivă organizată de cele 13 CSȘ analizate a 

fost realizată pe baza noului instrument creat, cu indicatori specifici de raportare.  

c. Analize și sinteze: 

➢ Situația rezultatelor obținute în urma derulării vizitelor de evaluare externă periodică la 

cele 13 CSȘ a relevat că 5 nu au îndeplinit, la nivel minimal și obligatoriu, unul sau mai 

mulți indicatori de performanță. 

➢ Situația rezultatelor CSȘ în ierarhiile sportive (Anuarele Sportului) a relevat unele 

fluctuații și chiar absența din clasamentele sportive în anumite perioade la majoritatea 

acestora, doar un singur CSȘ, respectiv CSȘ nr. 4 din București, punctând în mod 

constant, anual, în perioada specificată, atât în clasamentul național, cât și în acela 

internațional. Totuși, rezultatul realizat de acest CSȘ la evaluarea externă derulată l-a 

situat pe locul 8 din 13, în urma altor organizații cu rezultate sportive inferioare. Scopul 

analizei a fost relevarea contribuției CSȘ la punctare, locul ocupat de acestea în cele 

două tipuri de clasamente (internaționale și naționale), prezența și evoluția rezultatelor 

celor 13 CSȘ care fac obiectul cercetării preliminare. 

➢ Situația în ansamblu, la nivelul CSȘ ca organizații, relevă o slabă corelare între 

rezultatele educaționale și cele sportive. Cu excepția CSȘ Buftea, care înregistrează 

scăderi semnificative la ambele categorii de rezultate, toate celelalte 4 CSȘ care nu 

îndeplinesc standardele de acreditare punctează în clasamentele MTS, sunt menționate 

în acestea.  

d. Rezultatul testării ipotezelor cercetării preliminare 

Ipoteza nr. 1: Noul instrument de măsurare, cu indicatori suficienți, adaptați realității sportive, 

aplicat la eșantionul de 13 CSȘ, a permis culegerea de date noi, relevante. Ipoteza a fost 

confirmată în totalitate.  

Ipoteza nr. 2: Centralizatoarele realizate pe discipline sportive cu informații precise la 

variabilele independente pe indicatori  pe baza noului instrument au permis exemplificări 

pentru primele cinci discipline sportive cu cea mai mare reprezentativitate. Ipoteza a fost 

confirmată în totalitate.  

Ipoteza nr. 3: Baza de date  pe discipline sportive poate orienta managementul la diferite 

niveluri asupra realității organizaționale, dar zonele de îmbunătățire propriu-zisă sunt rezultatul 

corelării cu  înscrisurile din documentele realizate, respectiv rapoartele de evaluare externă, 

obiective, realizate de instanțe competente și abilitate. Ipoteza a fost confirmată doar parțial. 

 

Capitolul 7. 

CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

1. Instituția de evaluare externă, ARACIP, în rapoartele realizate și publicate, trebuie să 

prezinte rezultatele CSȘ în mod diferit de rezultatele unităților de învățământ în general, pentru 

care sunt valabili termenii de examene naționale, olimpiade și concursuri școlare etc. Este 

necesar ca rapoartele de evaluare externă (REE) să ofere informații complete și relevante în 

ceea ce privește specificul CSȘ ca unități de învățământ cu program sportiv suplimentar, 

respectiv performanța sportivă.  
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2. Instrumentele utilizate de ARACIP în procesul de evaluare externă la unități de 

învățământ ”de nișă” precum CSȘ prezintă limitări și neadecvări. Introducerea unui nou 

instrument de evaluare internă și colectare externă a datelor este o necesitate. Aplicarea unei 

prime variante a acestuia la 13 CSȘ i-a relevat unele neconformități formale (numerotare 

eronată sau inaccesibilitate la nivelul unor câmpuri), ceea ce creează premisele unui demers 

ameliorativ urmat de o nouă verificare a funcționării corecte a sale. 

3. Ierarhiile realizabile actualmente, considerând CSȘ în ansamblu, ca organizații, relevă o 

slabă corelare între rezultatele educaționale și acelea sportive, așa cum sunt înregistrate în 

documentele de raportare oficiale. Totuși, aspectele de funcționare organizațională înregistrate 

în rapoartele de evaluare externă realizate de ARACIP pot evidenția intervențiile de 

management necesare pentru îmbunătățirea funcționării CSȘ, iar clasamentele realizate de 

MTS pot evidenția perioadele de  slabă performare, aspecte importante dacă se ia în considerare 

faptul că performanța sportivă ține de misiunea acestor unități de învățământ.  

4. Aplicarea unui instrument adecvat de colectare a datelor și, deci, constituirea unor baze de 

date complete și relevante, pot conduce la ierarhii  ale CSȘ pe baza rezultatelor la disciplinele 

sportive organizate. Aceste ierarhii pot releva aspecte ale managementului favorizant al 

performanței sportive. 

5. Stabilirea unui indice de eficiență în funcție de agregarea indicatorilor specifici de resurse și 

de rezultat ar putea conduce la o ierarhie organizațională adecvată, relevantă din punctul de 

vedere educațional, dar luând în considerare, în mod obligatoriu, disciplinele sportive 

organizate. 

 

PARTEA A III-A 

CERCETARE DE BAZĂ PRIVIND NIVELUL CALITĂȚII REZULTATELOR ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU PROGRAM SPORTIV DIN ROMÂNIA 

Capitolul 8.  

DESIGNUL CERCETĂRII 

 

8.1. Premise: Cercetare a fost realizată în contextul reorganizării anuale a rețelei de 

învățământ preuniversitar, cu efecte asupra relațiilor ierarhice la nivelul organizațiilor școlare, 

prin pierderea sau dobândirea, după caz, a personalității juridice. Studiul a vizat  evaluarea 

CSȘ, dar s-a realizat extinderea evaluării și la celelalte unități de învățământ cu program 

sportiv. Practic, a fost abordat întregul învățământ românesc cu program sportiv, atât școlile 

cu program sportiv integrat, cât și acelea cu program sportiv suplimentar. 

Studiul şi-a propus, în premieră, evaluarea unităţilor cu program sportiv din sistemul 

naţional al educaţiei. Instrumentele de evaluare proiectate (”fișa”) vizează evaluarea activităţii 

sportive desfăşurate în cadrul CSȘ, reprezentând totodată instrumente complementare de 

evaluare a activităţii unităţilor de învăţământ cu program sportiv, strategiile de îmbunătăţire 

fiind specifice fiecărei unităţi. 

Specificul reţelei de unităţi vizate îl constituie diversitatea tipologiei de unităţi cuprinse 

în această categorie a învățământului cu program sportiv, reprezentată de: CSȘ, ca unităţi cu 

discipline sportive organizate ca activităţi suplimentare (asimilabile activităților extraşcolare, 

dar fără a se confunda cu unitățile de învățământ extrașcolar), unităţi cu activităţi exclusiv 

sportive (cu program sportiv integrat, respectiv licee și gimnazii) şi unităţi de învăţământ având 

secţii cu profil sportiv (licee cu filiera vocațională, profilul sportiv, organizate pe lângă alte 

filiere/profiluri). Evaluarea a avut în vedere toate unităţile cu program sportiv şcolar, nu şi 

unităţile cu activităţi extraşcolare, respectiv palatele și cluburile copiilor. 
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8.2. Scopul cercetării de bază este identificarea factorilor și nivelurilor de 

management cu influență asupra performanțelor sportive prin evaluarea calitativă a 

cluburilor sportive școlare în contextul învățământului cu program sportiv din 

România. 

 

8.3. Obiective 

1. Stabilirea principalilor indicatori de resurse și rezultat pentru analiza calitativă a CSȘ în 

contextul învățământului cu program sportiv ; 

2. Realizarea analizei eficienței CSȘ, în contextul învățământului cu program sportiv, pe baza 

raportului resurse-rezultate; 

3. Elaborarea tabloului comparativ al rezultatelor sportive și educaționale la CSȘ evaluate 

extern; 

4. Identificarea de benchmarks în funcționarea CSȘ; 

5. Identificarea factorilor și nivelurilor de management în vederea intervenției pentru 

îmbunătățirea performanțelor sportive; 

6. Diagnoza subsistemului preuniversitar cu program sportiv din România.  

 

8.4. Sarcini 

• Realizarea formei finale a instrumentului de evaluare pentru școlile din învățământul 

cu program sportiv; 

• Analiza rețelei unităților de învățământ preuniversitar din România la nivelul anului 

școlar 2019-2020 și identificarea învățământului cu program sportiv; 

• Realizarea unei baze de date prin centralizarea rezultatelor obținute și analiza acestora; 

• Realizarea tabloului disciplinelor sportive organizate în învățământul cu program 

sportiv; 

• Realizarea unui indice de eficiență (indice de performanță sportivă) pe baza raportului 

rezultate-resurse în învățământul cu program sportiv; 

• Analiza rapoartelor de evaluare externă periodică (REEP) publicate pe portalul 

https://beta.aracip.eu, la CSȘ evaluate extern de ARACIP în perioada 2015-2019; 

• Analiza Anuarelor Sportului publicate de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) în 

perioada 2011-2018; 

• Corelarea și compararea rezultatelor educaționale cu acelea sportive; 

• Realizarea ierarhiei CSȘ pe baza indicelui de eficiență (indice de performanță sportivă); 

• Identificarea de benchmarks (cele mai bune și cele mai slabe organizații),  prin 

utilizarea indicelui de eficiență (indice de performanță sportivă); 

• Identificarea principalilor factori de management favorizanți ai performanțelor sportive 

și nivelurile de intervenție în vederea îmbunătățirii  performanțelor sportive la nivelul 

cluburilor sportive școlare. 

 

8.5. Ipoteze 

1.Resursele unei unități de învățământ cu program sportiv contribuie semnificativ la 

performanțele sportive ale acesteia. 

2.Indicele de performanță reprezintă un predictor semnificativ pentru evoluția unității cu 

program sportiv. 

3. Managementul performant este factor de bază și conduce la  îmbunătățirea indicelui de 

performanță sportivă, ca și construct nou folosit pentru CSȘ. 

 

8.6. Metode și tehnici 
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Studiul este o cercetare exploratorie în scop diagnostic, prin investigarea pe baza 

unui instrument de evaluare (o fișă) cu 69 de itemi – variabile independente a câmpului social 

reprezentat de învățământul preuniversitar cu program sportiv din România. Cercetarea 

exploratorie realizată are caracter descriptiv, investighează zona educațională cu profil sportiv, 

iar rezultatele au fost prelucrate utilizând statistica descriptivă. 

Metodele de cercetare utilizate au fost următoarele : 

• Analiza de rețea educațională cu utilizarea platformelor calitate.aracip.eu, 

www.siiir.edu.ro/carto/;  

• Analiza documentară pe baza Anuarelor Sportului 2011-2018, publicate de MTS; 

• Analiza comparativă; 

• Analiza statistică descriptivă a rezultatelor colectate pe baza fișei cu 69 de itemi-

variabile independente aplicate la rețeaua învățământului cu program sportiv din 

România; 

• Standardizarea, exprimarea unitară a variabilelor, în vederea unei scale comune care să 

permită realizarea de operaţii cu acestea. Fiecare variabile de resursă sau rezultat a fost 

transformată în forma ei standardizată, recurgând la standardizarea Hull, care a condus 

la o scală de evaluare 0-100 (H=50+14z), pornind de la transformata uzuală Z cu media 

“0” şi dispersia “1”;  

• Analiza statistică de grup pe baza agregării variabilelor definitorii pentru cele două 

categorii (resurse, rezultate).  

• Prelucrarea şi analiza datelor pe baza tehnicilor de analiză a variabilelor cantitative 

(distribuţii, scoruri medii, corelări, comparaţii sau descriptori de structură); 

• Construirea indicelui de performanță sportivă ca variabilă de tip raport între rezultatele 

şi resursele unităţii, fiecare dintre acestea sintetizând indicatorii cuprinşi în cele două 

categorii (resurse, rezultate); 

• Triangularea datelor, prin corelarea datelor din trei surse : fișa, rapoartele de evaluare 

externă publicate de ARACIP, punctajele pe organizații sportive la competițiile interne 

și internaționale oficiale publicate anual de MTS.; 

• Testarea omogenității sub-eșantionului de 23 de CSȘ cu ajutorul coeficientului de 

variabilitate (de variație), cu utilizarea programului SPSS, versiunea nr. 23, pe bază de  

media și abaterea standard la valorile rezultate din analiza surselor de date menționate; 

• Corelarea variabilelor educaționale și sportive (indicele educațional de performanță 

sportivă și rezultatele sportive pe baza punctajelor anuale pe organizații sportive). 

Testarea de corelație a fost realizată cu ajutorul coeficientului Pearson, cu utilizarea 

programului SPSS, versiunea nr. 23; 

• Analiza statistică pe baza mediei și a abaterii standard în vederea identificării de 

benchmarks la 23 de CSȘ din sub-eșantion. 

 

Capitolul  9. 

Organizarea și desfășurarea cercetării de bază 

 

9.1. Cadrul general: Cercetare exploratorie a demarat în perioada de după finalizarea 

cercetării preliminare  (mai 2019) și a considerat rețeaua școlară la nivelul anului școlar 2018-

2019, În cadrul cercetării de bază s-au derulat următoarele activități principale: 

• Revizuirea instrumentului de evaluare (denumit generic ”FIȘA”)  ;  

• Analiza rețelei unităților de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar din 

România, deci întregul subsistem al învățământului cu program sportiv, pe baza 

informațiilor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), la nivelul anului 

școlar 2018-2019. Astfel, s-au identificat în total 339 de unități de învățământ, alcătuite 

http://www.siiir.edu.ro/carto/
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din 254 de unități cu program sportiv suplimentar (CSȘ) şi unităţi de învăţământ cu 

program sportiv integrat (licee cu program sportiv, licee cu profil sportiv între alte 

profiluri, școli gimnaziale cu program sportiv) și  85 de cluburi sau palate ale copiilor. 

Pentru transmiterea fișei au fost reținute cele 254 de unități de învățământ cu program 

sportiv; 

• Transmiterea și aplicarea fișei la toate unitățile de învățământ cu program sportiv 

(integrat și suplimentar) din rețeaua ministerului educației, respectiv 254 de unități de 

învățământ.; 

• Colectarea răspunsurilor și selectarea acelora complete și corecte în vederea analizei. 

Au fost primite răspunsuri din partea unui număr de 176 unităţi (69,3%), dar numai 155 

de răspunsuri au cuprins informaţii referitoare la activitatea sportivă. În aceste condiţii, 

rata de răspuns a scăzut de la 69,3% răspunsuri primite, la 60,2% răspunsuri 

prelucrabile. Cele 155 de unități de învățământ au constituit eșantionul general supus 

analizei din cadrul rețelei de unități de învățământ cu program sportiv. În cadrul 

acestuia, au fost identificate 53 de CSȘ, care au alcătuit eșantionul CSȘ;  

• Centralizarea rezultatelor obținute într-o bază de date cu relevarea disciplinelor sportive 

organizate la nivel național; 

• Analiza învățământului cu program sportiv din România pe baza indicatorilor de 

resurse  și de rezultat (46 de indicatori), în vederea explorării funcționării  acestuia. În 

cadrul analizei s-au abordat distinct cluburile sportive școlare (CSȘ); 

• Stabilirea unui indice de eficiență (denumit ”INDICE DE PERFORMANȚĂ 

SPORTIVĂ”) pentru fiecare unitate de învățământ investigată (conform tipologiilor 

stabilite), pe baza raportului rezultate-resurse, prin raportare la media categoriei din 

care fac parte; 

• Analiza a 23 de Rapoarte de evaluare externă periodică (REE) publicate pe portalul 

https://beta.aracip.eu, la 23 din cele 28 de CSȘ evaluate extern de ARACIP în perioada 

2015-2019; 

• Analiza Anuarelor Sportului publicate de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) în 

perioada 2011-2018, în vederea identificării rezultatelor sportive ale  celor 23 de CSȘ 

care constituie sub-eșantionul supus analizei; 

• Corelarea și compararea rezultatelor educaționale cu acelea sportive la 23 de CSȘ; 

• Realizarea, pe baza indicelui de performanță sportivă, a unei ierarhii a  unităților de 

învățământ cu program sportiv suplimentar din sub-eșantionul CSȘ (23 de CSȘ), cu 

relevarea situării acestora în vederea realizării de benchmarks (cele mai bune și cele 

mai slabe organizații, conform evaluării pe baza fișei); 

• Identificarea principalilor factori de management favorizanți ai performanțelor sportive 

și niveluri de intervenție în vederea îmbunătățirii  performanțelor sportive la nivelul 

cluburilor sportive școlare. 

9.2. Subiecții cercetării: Grupul de participanți investigați a fost alcătuit din toate organizațiile 

educaționale cu profil sportiv. Fişa de evaluare proiectată a fost trimisă tuturor unităţilor şcolare 

cu program sportiv, rata de răspunsuri prelucrabile fiind de 60,2%. Studiul a intenționat o 

analiză exhaustivă a reţelei sportive şi nu o abordare pe eşantion. Cu toate acestea, rata de 

răspuns de numai 60,2% a condus la un eşantion de unităţi din totalul reţelei, termenul de 

eşantion având conotaţia unei părţi sau lot dintr-o populaţie şi nu conotaţia statistică a unui 

eşantion reprezentativ. Considerând diversitatea rețelei învățământului preuniversitar cu 

program sportiv, analiza unităţilor finalizată cu indicele de performanţă sportivă s-a realizat pe 

tipologii, în mod  distinct pe cele patru categorii de unităţi: CSȘ, LPS (licee cu program 

sportiv), CSS-LIC (cluburi sportive școlare secții în cadrul unor licee) şi SEC (secții ale altor 

unități de învățământ), v. Tabel 9.23. Prin urmare, deși prezentul studiu nu și-a propus în mod 
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explicit, rezultatele analizei au și o dimensiune comparativă, care va putea fi 

exploatată pe larg în cercetări ulterioare. 

 

Figura 9.21. Structura unităților evaluate, în funcție de programul sportiv de studiu 

9.3. Etape 

1. Diagnoza (Mai 2019-Ianuarie 2020) 

2. Analiza calitativă ( Septembrie 2019-Decembrie 2019) 

3. Stabilirea de benchmarks (Ianuarie 2020) 

4. Identificarea zonelor pentru intervențiile ulterioare de management (Ianuarie 2020) 

 

9.4. Conținut 

9.4.1. Fișa de evaluare a luat în considerare elementele care descriu ansamblul contextului 

de funcţionare,  

cuprinzând nu numai indicatorii participanţi la determinarea indicelui de performanţă sportivă, 

dar şi indicatorii de context. În fişă au fost incluși atât indicatorii uzuali de funcţionare a unităţii, 

cu referire la elevii sportivi din unitate şi cu extindere la condiţiile de derulare a activităţilor 

sportive, cât indicatorii propuşi de regulamentele de funcţionare a unităţilor cu profil sportiv. 

Evaluarea unităţilor are în vedere o analiză cât mai completă a condiţiilor de funcţionare, a 

resurselor şi rezultatelor unităţii. Pe baza fișei, pentru o imagine globală a unităţii din punct de 

vedere calitativ, s-a procedat ulterior la construcţia unui element rezultativ comun care să 

coreleze rezultatele unităţii cu resursele de care aceasta dispune, punând în valoare eficienţa 

reală a unităţii evaluate.  

   

9.4.2. Indicele de performanță sportivă: Pe baza practicii actuale statuate de ARACIP în  

ultimii 10 ani, evaluarea finală a unităților de învățământ din sistemul preuniversitar se  

realizează considerând un indice general global de evaluare care să coreleze performarea 

obiectivelor unităţii cu disponibilul ei de resurse. În principal, acest indice are rolul unei 

corecţii prin obiectivizarea rezultatelor raportate de unitate, în sensul luării în considerare a 

resurselor materiale, financiare şi umane de care dispune aceasta. În cazul unităţilor de 

învăţământ cu program sportiv integrat, pentru evaluarea la nivel de unitate, indicele de 

eficienţă rezultat ia în considerare atât resursele şi rezultatele activităţii educaţionale, cât şi 

elementele specifice activităţii sportive. În cazul cluburilor sportive școlare (respectiv unități 

de învățământ cu program sportiv suplimentar), la care s-a realizat evaluarea exclusiv a 

activităţii sportive, indicele calculat se referă, pe cale de consecință, numai la activitatea 

sportivă. Acesta este un element de noutate, introdus prin prezentul studiu, diferit de  indicele 

de eficienţă utilizat în evaluarea generală a unei  unităţi de învățământ. Indicele rezultat și 

propus prin studiul realizat a fost denumit “indice de performanţă sportivă”.  

În tabelele (9.27. și 9.28.) s-au ilustrat indicatorii selectaţi pentru construcţia indicelui.  
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Tabelul 9.27. Indicatori de resurse și condiții/context (38) utilizați în construcția 

indicelui  
Indicatori de resurse, după :  

I. Caracteristici zonale 

1. Situaţia de defavorizare economico-socială şi de acces a zonei 

2. Unitate cu / fără filiale  

II. Servicii oferite de unitate: 

3. Internat 

4. Cantina / serviciu de masă 

5. Servicii medicale 

6. Servicii psiho-pedagogice 

7. Dietetician 

8. Kinetoterapeut 

9. Preparator sportiv 

III. Caracteristici ale mediului familial 

10.  Elevi în situaţii de risc / vulnerabilitate 

11.  Domiciliul elevului (în localitate / navetă / gazdă sau internat) 

12.  Timpul de deplasare domiciliu-şcoală 

13.  Condiţiile de acces (mijloace de transport / calitatea căilor de acces) 

IV. Infrastructura - spaţiul de învăţământ 

14.  Baza sportivă (existentă / închiriată şi utilizare proprie / subînchiriată altor unităţi sau beneficiari 

externi) 

V. Spații auxiliare cu dotări specifice 

15. Vestiare 

16.  Duşuri 

17.  Spaţii de odihnă 

VI. Utilităţi 

18.  Curent electric 

19.  Apă curentă 

20.  Telefon 

21.  Autorizație sanitară  de funcţionare 

VII. Condiţii de cantonament 

22.  Condiţii de cantonament 

VIII. Baza materială 

23.  Nivel mediu de dotare specifică (aparatură, instalaţii şi echipamente sportive) – autoevaluare  cu 

referire la fiecare disciplină sportivă din unitate 

24.  Fondul de carte 

25.  Utilizarea computerelor în activităţile cu elevii 

26.  Utilizarea de enciclopedii electronice 

27.  Utilizarea de filme pe CD/DVD, fotografii digitale 

28.  Utilizarea platformă de e-learning în pregătite 

29.  Informatizarea activităţi manageriale, gestiune baze de date/cabinet director, cancelarie, secretariat, 

bibliotecă etc.) 

30.  Unitatea dispune de soft educaţional pentru disciplinele sportive organizate 

IX. Resursele financiare 

31.  Nivelul resurselor financiare 

32.  Acoperirea necesarului de resurse 

X. Resursele umane (personalul) 

33.  Ponderea cadrelor didactice titulare 

34.  Ponderea cadrelor didactice asociate (colaboratori) 

35.  Participarea la programe de formare în ultimii 5 ani 
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36.  Gradul de acoperire cu personal didactic auxiliar 

37. Gradul de acoperire cu personal nedidactic 

XI. Număr de discipline sportive 

38. Număr total de discipline din unitate 

 

Tabelul 9.28. Indicatori de rezultate / finalităţi (8) utilizaţi în construcţia indicelui  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 10. 

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBȚINUTE 

 

10.1. Tabloul disciplinelor sportive organizate în cadrul învățământului cu program 

sportiv din România: Studii18 la nivel european, dar și cu extindere către alte continente, 

realizează comparații internaționale pe baza unor indicatori  cum ar fi rata de participare 

sportivă,  formele de organizare a sportului, dar și topul celor 10 sporturi practicate, către care 

se îndreaptă interesul în mod special. Cercetarea diagnostică prezentă a permis realizarea unui 

tablou al disciplinelor sportive organizate în învățământul de profil din țara noastră, primul de 

această natură la momentul actual. Cele 155 unităţi cu program sportiv analizate acoperă 47 

dintre cele 51 discipline sportive, în care CSȘ independente și liceele cu program sportiv sunt 

cel mai bine reprezentate. Topul celor 10 sporturi (discipline sportive) organizate în 

învățământul cu program sportiv din România cuprinde 11 discipline, pe locul ultim, 10, sunt, 

de fapt, 2 discipline la egalitate, rugby și lupte greco-romane (v. Concluzii). 

Cluburile sportive şcolare independente au în ofertă cel puţin trei discipline sportive, în 

această categorie de organizații regăsindu-se toate modalităţile de organizare a ofertei, de la 3 

la peste 10 discipline. Exceptând două licee cu program sportiv cu o ofertă de una sau două 

discipline sportive, celelalte unităţi au, de asemenea, în ofertă, 3-10 discipline. La polul opus 

se regăsesc secţiile din unităţile de învăţământ, 57,7% dintre acestea având o singură disciplină 

sportivă. 

 

10.2. Diagnoza învățământului cu program sportiv din România 

 

10.2.1. Condiții de funcționare 

 

 
18 Hallmann, K., Petry, K.P., Comparative Sport Development. Systems, Participation and Public Policy. (2013). 

Springer: New York, p. 4. 

Nr. 

crt. Indicatori de rezultate / finalităţi 

1. 
Procentajul elevilor care au încheiat pregătirea sportivă 

2. 
Procentajul elevilor transferaţi la cluburi de  seniori 

3. 
Procentajul elevilor care au  întrerupt activitatea sportivă 

4. Procentajul elevilor care au promovat în grupa următoare de 

performanţă 

5. 
Procentajul elevilor selecţionaţi la lot national 

6. Promovare la centre de excelenţă, lot olimpic 

7. 
Ponderea disciplinelor participante la concursuri 

8. 
Ponderea disciplinelor titrate la concursuri 
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10.2.1.1. Caracteristici ale distribuţiei teritoriale: Majoritatea unităţilor 

funcţionează în mediul urban, doar şase unităţi dintre cele 155 sunt organizate în rural, una 

dintre ele fiind liceu sportiv. Aproape un sfert dintre unităţi (23,2%) funcţionează în zone 

dezavantajate din punct de vedere socio-economic sau cu probleme de acces, procentajul CSȘ 

în această situaţie fiind de 19%. 

 

10.2.1.2. Caracteristici privind organizarea: Peste două treimi dintre unităţi (69%) sunt 

unităţi independente, procentajul acestora fiind de 88,7% în cadrul CSȘ.  Doar 13,5% dintre 

unităţi au filiale sau secţii cu profil sportiv. 

 

Figura 10.26. Structura unităților în funcție de categoriile de beneficiari 

 

Categoriile de beneficiari ai ofertei sportive sunt diferite pe tipurile de unităţi din cadrul 

reţelei. Dacă cluburile sportive şcolare înscriu diferite categorii de elevi, unităţile cu secţii 

sportive îi pregătesc în marea lor majoritate (80,3%) numai pe elevii şcolii, situaţie regăsită şi 

în cazul unei treimi dintre liceele sportive. 

 

10.2.1.4. Servicii oferite  

 

Figura 10.27.  Servicii oferite de unitatea evaluată 

 

 

 

10.2.1.5. Caracteristici ale mediului familial  în cazul elevilor sportivi 
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Figura  10.28. Distribuția unităților în funcție de nivelul educațional al familiei - nivelul de 

studii cel mai ridicat din familie (cel puțin un părinte are nivelul de studii menționat). 

 

 

10.2.1.6. Condiţii de acces la unitate 

 

 

Figura 10.29.  Distribuția unităților în funcție de timpul mediu de deplasare domiciliu-unitate 

 

10.2.2. Resurse 

 

10.2.2.1. Baza materială: infrastructura şcolară sportivă 

 

Figura  10.31. Structura unităților evaluate, în funcție de situația bazei sportive 
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Figura 10.32. Situația bazei sportive 

 

 

Figura 10.33. Utilizarea bazei sportive 

 

 

 

Figura 10.34. Procentajul unităților beneficiare de dotări specifice activităților sportive 

 

 

Figura 10.35. Condiții pentru organizare de tabere /cantonamente de pregătire 
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10.2.2.2. Nivelul de dotare: Nivelul de dotare a fost evaluat pe scala 1-3, indicând 

de la dotarea necorespunzătoare la dotarea corespunzătoare. Pe baza scorurilor acordate la acest 

item, a fost calculat scorul mediu la nivelul eşantionului şi al categoriei din care face parte 

unitatea, rezultând valori cuprinse între 1,29 şi 1,61 puncte. Considerând intervalul maxim în 

care se pot regăsi nivelurile medii (3 puncte), a fost determinat un indicator de satisfacţie faţă 

de nivelul de dotare, reprezentând procentajul reprezentat de scorul mediu realizat în nivelul 

maxim posibil pentru o unitate cu dotare corespunzătoare. Astfel, a rezultat o dotare medie de 

50,7% faţă de nevoi, gradul de satisfacţie cel mai ridicat, dar cu puţin peste jumătate, regăsindu-

se în cazul unităţilor şcolare, fie licee cu program sportiv, fie unităţi cu program sportiv 

suplimentar.  

 10.2.2.3. Informatizarea procesului de pregătire sportivă: Din analiză, a rezultat dotarea 

cu computere a tuturor unităţilor, dar numai în trei sferturi dintre unităţi (78,1%) acestea sunt 

folosite în activitatea cu elevii. Absenţa informaţiilor referitoare la pregătirea teoretică nu 

permite o evaluare a modului de desfăşurare a acesteia, dar procentajul computerelor utilizate 

în activitatea cu elevii poate fi considerat scăzut. Utilizarea diferă pe tip de unitate, doar două 

treimi dintre cluburile şcolare utilizând computerul pentru elevi, faţă de 88% dintre unităţile de 

învăţământ cu program sportiv. 

 

Figura 10.37. Informatizarea activităților cu elevii și a activităților manageriale din unitate 

 

10.2.2.4. Resurse financiare: Aproape jumătate dintre CSȘ declară un nivel insuficient de 

finanțare, care nu le acoperă toate necesitățile de funcționare. La nivelul învățământului cu 

program sportiv din România, se înregistrează o subfinanțare prin raportare la necesități, 36,12 

% dintre unitățile investigate nu reușesc să își acopere necesitățile. Nivelul sponsorizărilor de 

la firme sau agenți economici este, în general, redus. 

 

10.2.2.5.  Resurse umane: CSȘ înregistrează cea mai mică rată de participare a cadrelor 

didactice la programele de formare continuă acreditate prin raportare la celelalte categorii de 

unități investigate, respectiv puțin peste jumătate (58,1%). 
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Figura 10.38. Situaţia cadrelor didactice din unitate 

 

 

Figura 10.39. Structura eşantionului în funcţie de ponderea cadrelor didactice titulare din 

unitate 

Comparând situaţia unităţilor din punctul de vedere al cadrelor didactice din şcoală, se 

constată  procentajul cel mai ridicat în cazul CSȘ-LIC, cu un procentaj de 85,8% pentru unitatea 

teoretică medie, urmate de liceele cu program sportiv cu o medie de 77,3%. În cazul CSȘ, 

procentajul mediu al titularilor este de 69,6%. În acelaşi timp, CSȘ sunt unităţile care 

funcţionează cu cel mai ridicat procentaj de cadre didactice asociate (colaboratori), procentajul 

de 10,3% fiind de două ori mai ridicat decât în cazul celorlalte unităţi. 

10.2.2.6. Beneficiarii de educaţie (elevii sportivi): Raportările realizate de organizațiile din 

cadrul învățământului cu program sportiv au în vedere două momente precise: începutul anului 

şcolar şi bilanţul la 31 decembrie, de care prezentul studiu a încercat să țină seama. În marea 

majoritate a cazurilor, efectivele de elevi raportate pe discipline coincid, dar sunt şi situaţii 

când la 31 decembrie sunt mai mulţi sau mai puţini elevi. Pentru analiza rezultatelor, prin 

raportarea rezultatelor cu elevii la final / început de an, am ales ca situaţie iniţială numărul 

maxim raportat ca număr de elevi între cele două momente. În unităţile evaluate respondente a 

rezultat un număr total de 58.546 elevi, similar cu acela comunicat de MTS la începutul lunii 

septembrie 2020, cu ocazia deciziei de stimulare a primei legitimări la instituții de tip CSȘ 

deținătoare de certificat de identitate sportivă. 

 

Figura 10.40. Distribuția unităților în funcție de ponderea elevilor sportivi legitimați 

 

Figura 10.41. Procentajul mediu al sportivilor legitimaţi, pe tip de unitate 
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Figura 10.42. Distribuția unităților în funcție de ponderea elevilor cu dublă legitimare 

 

Din totalul elevilor cuprinşi în unităţile evaluate, 49,2% sunt legitimaţi la disciplina 

sportivă practicată, iar 2,4% au dublă legitimare. O unitate medie din categoria CSȘ are un 

procentaj de 50,1% sportivi legitimaţi, situaţie apropiată de cea a liceelor cu program sportiv, 

în care sunt 49,3% sportivi legitimaţi. Comparând situaţia cluburilor şcolare din cadrul unor 

unităţi de învăţământ (CSS-LIC) cu cea a secţiilor sportive din şcoli, se constată o diferenţă 

procentuală semnificativă în favoarea celei de-a doua categorii: 56,5% în unitatea cu secţie 

sportivă, faţă de 43,1% în cazul clubului şcolar. 

 

10.2.3. Rezultate: O situație specifică în cazul învățământului cu program sportiv o constituie 

abandonul școlar, care ar trebui redefinit în sensul pierderilor școlare (Fig. 10.43.). Principalele 

cauze care conduc la pierderile școlare în pregătirea pentru performanța sportivă sunt specifice 

acestui tip de organizații.  

 

Figura 10.43. Ponderea elevilor aflaţi în situaţia menţionată 

 

 

Figura 10.44. Ponderea elevilor aflaţi în situaţia menţionată (a) 
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Figura 10.45. Ponderea elevilor aflaţi în situaţia menţionată (b) 

 

 

Figura 10.46. Ponderea disciplinelor participante și titrate la evenimente sportive 

 

Situaţia eşantionului în funcţie de principalii indicatori de rezultat diferă pe cele patru 

categorii de unități. Dacă la nivelul întregului eşantion, se identifică întreruperea activităţii 

sportive de către peste o cincime dintre elevi (21,8%), procentajul acestora este mai ridicat în 

cazul CSȘ independente sau organizate în cadrul unei unităţi de învăţământ. Pierderile cele mai 

mici se constată în cazul liceelor cu program sportiv, procentajul de 12,4% al întreruperii 

activității sportive fiind jumătate din cel semnalat în cluburile sportive. Situaţia cea mai bună 

se constată şi în ce priveşte promovarea în grupele superioare de performanţă, procentajul 

mediu al acestor elevi fiind de 32,2%, în timp ce în cazul CSȘ independente de numai 12,5%, 

reprezentând cel mai scăzut procentaj.  

 

10.3. Indicele de performanţă sportivă în învățământul cu program sportiv: Ind T a fost 

determinat pe fiecare dintre cele patru tipuri de unităţi, raportând rezultatul mediu al unităţii la 

resursele acesteia (Tabelele 10.66., 10.67., 10.68., 10.69.). Indicele reflectă situaţia fiecărei 

unităţi la nivelul mediu al categoriei din care face parte, atât în ce priveşte rezultatele 

(finalităţile) grupului, cât şi resursele medii. În compararea unor unități cu rezultate egale sau 

asemănătoare, un indice supraunitar indică un deficit de resurse comparativ cu ale altei unități, 

iar un indice subunitar indică un deficit de rezultat, adică unitatea are condiții îndeplinite pentru 

rezultate mai bune decât acelea prezentate. 

Calculat cu rol de obiectivizare, aplicarea acestuia la nivelul unităţii conduce la o 

valorizare corectă (obiectivă) a rezultatelor, situaţia fiind prezentată în tabelele următoare. 
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10.3.1. Cluburile sportive şcolare 

Tabelul 10.66. Ind T la nivelul CSȘ din eșantion (53) 

 UNITATE Tip 

Resurse 

total 

Rezultate 

total IND T 

1 AB CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BLAJ CSȘ 54,67 52,20 0,955 

2 AR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "GLORIA" ARAD CSȘ 53,02 47,40 0,894 

3 BC CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BACĂU CSȘ 50,67 51,19 1,010 

4 BC CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ONEȘTI CSȘ 52,11 53,86 1,033 

5 BT CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BOTOȘANI CSȘ 48,72 54,96 1,128 

6 

BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO" 

BUCUREȘTI CSȘ 51,13 52,17 1,020 

7 

BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "STEAUA" 

BUCUREȘTI CSȘ 50,90 51,12 1,004 

8 BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 BUCUREȘTI CSȘ 50,88 49,77 0,978 

9 BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2 BUCURESTI CSȘ 49,88 50,81 1,019 

10 BU CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR. 4 BUCUREȘTI CSȘ 55,44 47,60 0,858 

11 BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 6 BUCUREȘTI CSȘ 47,41 49,16 1,037 

12 BV CLUBUL SPORTIV "BRAȘOVIA" BRAȘOV CSȘ 56,71 50,62 0,893 

13 BV CLUBUL SPORTIV "DINAMO" RÂȘNOV CSȘ 49,33 56,04 1,136 

14 BZ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUZĂU CSȘ 52,15 56,47 1,083 

15 

CJ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "VIITORUL" CLUJ-

NAPOCA CSȘ 51,70 44,49 0,861 

16 CL CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 CĂLĂRAȘI CSȘ 47,73 51,40 1,077 

17 CS CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARANSEBEȘ CSȘ 45,02 49,59 1,101 

18 CS CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR REȘIȚA CSȘ 49,71 52,96 1,065 

19 CT CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR MEDGIDIA CSȘ 49,22 46,91 0,953 

20 CV CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SFÂNTU GHEORGHE CSȘ 43,05 50,59 1,175 

21 DB CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE CSȘ 53,69 50,77 0,946 

22 DJ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CRAIOVA CSȘ 47,16 49,91 1,058 

23 GJ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TG.JIU CSȘ 50,99 46,04 0,903 

24 GL CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR GALAȚI CSȘ 51,99 53,20 1,023 

25 GR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR GIURGIU CSȘ 45,75 55,17 1,206 

26 HR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR GHEORGHENI CSȘ 48,28 52,41 1,086 

27 HR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR MIERCUREA CIUC CSȘ 49,86 51,98 1,042 

28 HR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ODORHEIU SECUIESC CSȘ 53,04 49,93 0,941 

29 HR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TOPLIȚA CSȘ 49,89 47,12 0,944 

30 IF CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ILFOV CSȘ 43,24 28,93 0,669 

31 IL CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SLOBOZIA CSȘ 53,16 50,08 0,942 

32 IS CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "UNIREA" IAȘI CSȘ 49,89 23,79 0,477 

33 

MH CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DROBETA 

TR.SEVERIN CSȘ 47,00 56,45 1,201 

34 MM CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BAIA SPRIE CSȘ 54,34 49,19 0,905 

35 MM CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR. 2 BAIA MARE CSȘ 58,74 55,89 0,952 
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36 MS CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHIȘOARA CSȘ 50,56 48,12 0,952 

37 MS CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TG.MUREȘ CSȘ 50,34 53,57 1,064 

38 NT CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TG.NEAMȚ CSȘ 46,49 47,60 1,024 

39 OT CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARACAL CSȘ 46,27 50,64 1,094 

40 OT CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SLATINA CSȘ 50,39 44,81 0,889 

41 PH CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI CSȘ 47,16 48,11 1,020 

42 SB CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "ȘOIMII" SIBIU CSȘ 58,01 50,66 0,873 

43 SB CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR MEDIAȘ CSȘ 45,91 55,63 1,212 

44 SB CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIBIU CSȘ 45,87 50,86 1,109 

45 SJ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ZALĂU CSȘ 49,53 48,59 0,981 

46 SV CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR GURA HUMORULUI CSȘ 47,27 46,73 0,989 

47 SV CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR RĂDĂUȚI CSȘ 48,79 50,93 1,044 

48 SV CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR VATRA DORNEI CSȘ 48,06 51,74 1,077 

49 TM CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "BEGA" TIMIȘOARA CSȘ 50,10 46,92 0,937 

50 TM CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR LUGOJ CSȘ 47,84 50,81 1,062 

51 TR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ALEXANDRIA CSȘ 50,40 55,30 1,097 

52 VN CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR FOCȘANI CSȘ 49,03 62,44 1,274 

53 GL CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TECUCI CSȘ 51,50 46,35 0,900 

 

 

10.3.2. Cluburile sportive şcolare – secţii în cadrul unor unităţi de învăţământ 

Tabelul 10.67. Ind T la nivelul CSȘ-LIC din eșantion (21) 

 UNITATE Tip 

Resurse 

total 

Rezulta

te total IND T 

54 AG SC CSȘ "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG CSȘ-LIC 52,90 49,28 0,931 

55 BH SC CSȘ NR. 2 ORADEA CSȘ-LIC 44,11 54,98 1,247 

56 BH SC CSȘ NR. 3 BEIUȘ CSȘ-LIC 52,89 50,03 0,946 

57 BH SC CSȘ NR. 5 ALEȘD CSȘ-LIC 50,76 46,47 0,916 

58 BH SC CSȘ NR. 6 ȘTEI CSȘ-LIC 48,74 47,09 0,966 

59 BT SC CSȘ - LIC "REGINA MARIA" DOROHOI CSȘ-LIC 47,92 39,76 0,830 

60 BV SC CSȘ PREDEAL CSȘ-LIC 53,64 51,33 0,957 

61 BZ SC CSȘ RM.SĂRAT CSȘ-LIC 51,36 44,92 0,875 

62 CJ SC CSȘ "AL.PAPIU ILARIAN" DEJ CSȘ-LIC 51,19 45,82 0,895 

63 CJ SC CSȘ "LIVIU REBREANU" TURDA CSȘ-LIC 51,80 49,37 0,953 

64 

CT  SC CSȘ LICEUL TEHNOLOGIC 

"I.BĂNESCU" MANGALIA CSȘ-LIC 47,23 43,66 0,924 

65 

CV SC CSȘ LICEUL TEORETIC "NAGY 

MÓZES" TG.SECUIESC CSȘ-LIC 48,92 58,70 1,200 

66 DJ  SC CSȘ DĂBULENI CSȘ-LIC 50,11 56,03 1,118 

67 MS SC CSȘ - CT TÂRNĂVENI CSȘ-LIC 48,01 37,50 0,781 
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68 MS SC CSȘ - LTH  "LUCIAN BLAGA" REGHIN CSȘ-LIC 49,46 52,56 1,063 

69 MS SC CSȘ - LTH NR. 1 LUDUȘ CSȘ-LIC 51,40 46,95 0,913 

70 

PH SC CSȘ "CONSTANTIN ISTRATI" 

CÂMPINA CSȘ-LIC 45,59 56,97 1,250 

71 PH SC CSȘ SINAIA CSȘ-LIC 48,28 52,47 1,087 

72 SM SC CSȘ CAREI CSȘ-LIC 51,86 53,68 1,035 

73 SV SC CSȘ FĂLTICENI CSȘ-LIC 53,96 51,98 0,963 

74 TR SC CSȘ ROSIORI DE VEDE CSȘ-LIC 49,86 60,45 1,213 

 

 

10.3.3. Liceele cu program sportiv 

Tabelul 10.68. Ind T la nivelul LPS din eșantion (29) 

 UNITATE Tip 

Resurse 

total 

Rezultate 

total IND T 

75 

AB LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "FLORIN 

FLEȘERIU" SEBEȘ LPS 49,99 47,02 0,941 

76 AB LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA LPS 47,90 48,58 1,014 

77 

AG LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "VIITORUL" 

PITEȘTI LPS 52,02 50,17 0,964 

78 AG LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG LPS 49,62 54,33 1,095 

79 AR LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD LPS 54,31 55,38 1,020 

80 

BC COLEGIUL SPORTIV "NADIA COMANECI" 

ONEȘTI LPS 50,29 47,39 0,942 

81 BC LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU LPS 48,67 54,08 1,111 

82 

BH LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL"( CSȘ. 

NR. 1) ORADEA LPS 54,16 53,06 0,980 

83 BR LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA LPS 54,56 53,02 0,972 

84 BT LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI LPS 49,79 48,86 0,981 

85 

BU LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA 

ELIADE" BUCUREȘTI LPS 51,94 55,19 1,063 

86 

BZ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA 

BALAȘ SOTER" BUZĂU LPS 50,62 50,78 1,003 

87 CJ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA LPS 54,48 50,40 0,925 

88 

CT LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE 

ROTARU" CONSTANȚA LPS 53,02 53,09 1,001 

89 

DJ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE 

TRIȘCU" CRAIOVA LPS 46,38 55,27 1,192 

90 GJ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.JIU LPS 49,52 56,91 1,149 

91 GL LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAȚI LPS 46,28 38,25 0,827 

92 HD LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" DEVA LPS 49,69 52,17 1,050 

93 IF LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NR. 1 CLINCENI LPS 46,27 56,98 1,232 

94 IS LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IAȘI LPS 50,19 50,49 1,006 

95 MM LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE LPS 47,23 45,76 0,969 

96 

MS LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ 

ADALBERT" TG.MUREȘ LPS 51,55 48,83 0,947 

97 NT LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN LPS 48,59 43,45 0,894 

98 OT LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA LPS 52,43 43,00 0,820 
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99 

SJ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "AVRAM IANCU" 

ZALĂU LPS 44,49 35,79 0,805 

100 SM LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE LPS 53,36 49,09 0,920 

101 SV LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA LPS 49,01 51,81 1,057 

102 VN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FOCȘANI LPS 47,14 46,10 0,978 

103 VS LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI LPS 46,49 54,75 1,178 

 

10.3.4. Unităţile de învăţământ cu program integrat de sport 

Tabelul 10.69. Ind T la nivelul SEC (alte unități cu program integrat de sport) (52) 

 UNITATE Tip 

Resurs

e total 

Rezultat

e total IND T 

104 

AG SC  LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE 

MAȘINI MIOVENI SEC 52,81 44,66 0,846 

105 

BU SC  COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU" 

BUCUREȘTI SEC 52,39 52,07 0,994 

106 BU SC  COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" BUCUREȘTI SEC 50,85 52,60 1,034 

107 

BU SC  COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI 

TELECOMUNICAȚII "GHEORGHE AIRINEI" 

BUCUREȘTI SEC 56,14 52,48 0,935 

108 

BU SC  COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" 

BUCUREȘTI SEC 52,99 49,86 0,941 

109 

BZ SC  LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" 

BUZĂU SEC 50,77 39,19 0,772 

110 

BZ SC  LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN CEL MARE" 

RM.SĂRAT SEC 47,23 48,31 1,023 

111 

CJ SC  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION AGÂRBICEANU" 

CLUJ-NAPOCA SEC 52,10 46,41 0,891 

112 

CL SC  LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU 

ZAMFIRESCU" DRAGALINA SEC 45,53 47,27 1,038 

113 CL SC  LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 FUNDULEA SEC 50,06 46,41 0,927 

114 CS SC  LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" REȘIȚA SEC 54,89 54,06 0,985 

115 

CT SC  LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA" 

CONSTANȚA SEC 51,11 54,44 1,065 

116 

CT SC  LICEUL TEHNOLOGIC "ION PODARU" 

OVIDIU SEC 43,30 47,36 1,094 

117 

CT SC  LICEUL TEHNOLOGIC "LAZĂR EDELEANU" 

NĂVODARI SEC 48,96 58,01 1,185 

118 

DB SC  LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN 

BRÂNCOVEANU" TÂRGOVIȘTE SEC 46,46 52,95 1,140 

119 

DB SC  LICEUL TEHNOLOGIC "GOGA IONESCU" 

TITU SEC 51,03 50,33 0,986 

120 

DB SC  LICEUL TEHNOLOGIC "SPIRU HARET" 

TÂRGOVIȘTE SEC 50,22 50,47 1,005 

121 DB SC  LICEUL TEHNOLOGIC NUCET SEC 51,87 46,41 0,895 

122 DB SC  LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI SEC 50,64 52,18 1,030 

123 

DB SC  LICEUL TEORETIC "IANCU C. VISSARION" 

TITU SEC 52,76 46,41 0,880 

124 

DJ SC  COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE 

TITULESCU" CRAIOVA SEC 47,88 51,95 1,085 

125 DJ SC  LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA SEC 47,08 54,42 1,156 

126 

DJ SC  LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI 

FERATE CRAIOVA SEC 53,73 46,20 0,860 

127 GJ SC  COLEGIUL "MIHAI VITEAZUL" BUMBEȘTI-JIU SEC 45,37 49,29 1,086 
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128 GL SC  COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALAȚI SEC 49,39 55,67 1,127 

129 

HR SC  COLEGIUL TEHNIC "BANYAI JANOS" 

ODORHEIU SECUIESC SEC 52,49 45,28 0,863 

130 

IF SC  LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CHIAJNA" 

ROȘU SEC 49,43 56,23 1,138 

131 

IF SC  LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" 

VOLUNTARI SEC 47,99 50,38 1,050 

132 

IF SC  LICEUL TEHNOLOGIC "VINTILĂ BRĂTIANU" 

DRAGOMIREȘTI VALE SEC 51,54 50,30 0,976 

133 

MH SC  COLEGIUL TEHNIC "LORIN SĂLĂGEAN" 

DROBETA TR.SEVERIN SEC 46,30 60,17 1,299 

134 

MH SC  LICEUL TEORETIC "ȘERBAN CIOCULESCU" 

DROBETA TR.SEVERIN SEC 46,46 50,19 1,080 

135 

MM SC  COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 

BAIA MARE SEC 50,70 45,22 0,892 

136 

MM SC  COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" BAIA 

MARE SEC 52,42 53,88 1,028 

137 

MM SC  LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU 

MARMAȚIEI SEC 56,05 40,51 0,723 

138 

MS SC  COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA ELIADE" 

SIGHIȘOARA SEC 48,09 51,57 1,072 

139 

MS SC  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ZAHARIA BOIU" 

SIGHIȘOARA SEC 52,09 47,70 0,916 

140 MS SC  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUDUȘ SEC 49,77 45,73 0,919 

141 

PH SC  COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" 

PLOIEȘTI SEC 51,55 51,16 0,992 

142 

PH SC  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CÂMPINEANU" 

CÂMPINA SEC 44,97 43,48 0,967 

143 SB SC  LICEUL TEORETIC "AXENTE SEVER" MEDIAȘ SEC 50,70 46,14 0,910 

144 SB SC  LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU SEC 55,20 52,68 0,954 

145 

SM SC  LICEUL TEHNOLOGIC "IONIȚĂ G. ANDRON" 

NEGREȘTI-OAȘ SEC 48,46 49,34 1,018 

146 TL SC  LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG SEC 50,65 48,57 0,959 

147 TR SC  LICEUL TEORETIC ZIMNICEA SEC 44,35 42,88 0,967 

148 

VL SC  COLEGIUL NAȚIONAL "GIB MIHĂESCU" 

DRĂGĂȘANI SEC 51,36 51,40 1,001 

149 VL SC  COLEGIUL ENERGETIC RM.VÂLCEA SEC 53,15 56,46 1,062 

150 

VL SC  COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL 

BĂTRÂN" RM.VÂLCEA SEC 51,06 52,12 1,021 

151 

VL SC  LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" 

RM.VÂLCEA SEC 50,39 48,41 0,961 

152 

VL SC  LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL 

MAGHERU" RM.VÂLCEA SEC 49,82 46,06 0,925 

153 

VL SC  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU 

DRĂGĂȘANI SEC 41,76 49,61 1,188 

154 GJ SC  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUMBEȘTI-JIU SEC 46,87 57,89 1,235 

155 

BU SC  LICEUL TEHNOLOGIC "SF.PANTELIMON" 

BUCUREȘTI SEC 50,81 57,19 1,126 

 

 

O situație comparativă între cele patru tipuri de școli investigate din susbsistemul 

învățământului cu program sportiv a fost realizată în Tabelul 10.70. 

 

Tabelul 10.70. Comparație pe baza Ind T între cele 4 tipuri de școli din ÎPS 
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Elemente de 

analiză 

statistică 

descriptivă 

TIPURI DE UNITĂȚI CU PROGRAM SPORTIV ANALIZATE 

 

CSȘ CSȘ-LIC LPS 

 

SEC 

TOTAL/MEDIE 

COUNT 53 21 29 52 155 

MAX 1.27 1.25 1.232 1.299 1.26275 

MIN 0.48 0.781 0.805 0.723 0.69725 

MEDIE 1.00 1.003 1.001241 1.004269 1.002128 

ABATERE 

STANDARD 

0.130616 0.136665 0.105862 0.112736 0.12147 

 

10.4. Ierarhii și benchmarks la nivelul CSȘ din sub-eșantion (23 de unități): Condiţia unei 

ierarhizări / comparativităţi obiective impune compararea între unităţi similare, similitudinea 

fiind stabilită în funcţie de principalele caracteristici ale unităţii. Cele 155 de unități de 

învățământ au constituit eșantionul general supus analizei din cadrul rețelei de unități de 

învățământ cu program sportiv. În cadrul acestuia, au fost identificate 53 de CSȘ, care au 

alcătuit eșantionul CSȘ, iar în cadrul acestuia s-a identificat un sub-eșantion de 23 CSȘ pentru 

care s-au identificat și analizat date din 3 surse : fișa, rapoartele de evaluare externă făcute 

publice de ARACIP și Anuarele Sportului din perioada 2015-2018.  

 

10.4.1. Codificare și valori medii ale variabilelor (educaționale și sportive) :CSȘ din sub-

eșantion li s-au atribuit coduri (v. Tabelul 10.71.), indicele de performanță al fiecărei unități, 

pe categorii, a fost raportat la media Ind T, iar în ceea ce privește rezultatele sportive, a fost 

stabilită media punctajelor la campionatele naționale pe ultimii 3 ani, respectiv anii 2016, 2017, 

2018, publicate de MTS. 

Tabelul 10.71. Raportarea rezultatelor CSȘ din sub-eșantion la media pe linie educațională și 

pe linie sportivă 

Nr. UNITATE COD 
Nr. 

elevi Res. Rez. 

Ind 

T MEDIE 

IND T 

Rez.. 

Anuare 

MTS 

MEDIE 

PCTJ. 

SPORT 

 

1 
GR CLUBUL SPORTIV SCOLAR 

GIURGIU 
U16 344 45,75 55,17 

1.21 1.01 

 

0.33 35.01 

2 
MH CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

DROBETA TURNU SEVERIN 
U21 406 47 56,45 

1.20 1.01 10.68 35.01 

3 
CV CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

SFÂNTU GHEORGHE 
U14 404 43,05 50,59 

1.18 1.01 9.17 35.01 

4 
BV CLUBUL SPORTIV "DINAMO" 

RÂȘNOV 
U10 304 49,33 56,04 

1.14 1.01 32.32 35.01 

5 
BT CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

BOTOȘANI 
U03 534 48,72 54,96 

1.13 1.01 44.68 35.01 

6 
TR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

ALEXANDRIA 
U23 804 50,4 55,3 

1.10 1.01 13.27 35.01 

7 
CS CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

CARANSEBEȘ 
U12 414 45,02 49,59 

1.10 1.01 6.51 35.01 

8 
HR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

GHEORGHENI 
U17 328 48,28 52,41 

1.09 1.01 36.55 35.01 

9 
BZ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

BUZĂU 
U11 736 52,15 56,47 

1.08 1.01 38 35.01 

10 
CS CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

REȘIȚA 
U13 476 49,71 52,96 

1.07 1.01 55.34 35.01 
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Nr. UNITATE COD 
Nr. 

elevi Res. Rez. 

Ind 

T MEDIE 

IND T 

Rez.. 

Anuare 

MTS 

MEDIE 

PCTJ. 

SPORT 

 

11 
DJ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

CRAIOVA 
U15 656 47,16 49,91 

1.06 1.01 0.75 35.01 

12 
BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

NR. 6 BUCUREȘTI 
U09 1096 47,41 49,16 

1.04 1.01 96.57 35.01 

13 
HR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

MIERCUREA CIUC 
U18 588 49,86 51,98 

1.04 1.01 95.64 35.01 

14 
BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

NR. 2 BUCUREȘTI 
U07 1342 49,88 50,81 

1.02 1.01 10.99 35.01 

15 
BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

"DINAMO" BUCUREȘTI 
U04 506 51,13 52,17 

1.02 1.01 108.11 35.01 

16 
BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

"STEAUA" BUCUREȘTI 
U05 1020 50,9 51,12 

1.00 1.01 25.17 35.01 

17 
BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

NR. 1 BUCUREȘTI 
U06 1202 50,88 49,77 

0.98 1.01 69.01 35.01 

18 
SJ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

ZALĂU 
U22 424 49,53 48,59 

0.98 1.01 2 35.01 

19 

AB CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

BLAJ 
U01 320 54,67 52,2 

0.96 1.01 6.5 35.01 

20 
AR CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

"GLORIA" ARAD 
U02 705 53,02 47,4 

0.89 1.01 15.74 35.01 

21 
BU CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

NR. 4 BUCUREȘTI 
U08 1010 55,44 47,6 

0.86 1.01 48.22 35.01 

22 
IF CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

ILFOV 
U19 223 43,24 28,93 

0.67 1.01 0 35.01 

23 
IS CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

"UNIREA" IAȘI 
U20 1254 49,89 23,79 

0.48 1.01 79.84 35.01 

 

10.4.2. Omogenitatea eșantionului: coeficientul de variabilitate al variabilelor: Seria 

statistică este omogenă și media este reprezentativă sub aspectul Ind T (14%), al rezultatelor la 

evaluarea externă pe baza a 43 de indicatori (25%), al rezultatelor la autoevaluare pe baza 

acelorași 43 de indicatori (41%), dar este foarte eterogenă  din  punctul de vedere rezultatelor 

sportive  ((97%), media nu este reprezentativă. 

 

10.4.3. Corelarea variabilelor educaționale și sportive: coeficientul Pearson: Indicele de 

performanță sportivă (Ind T) nu se corelează cu performanța sportivă în sine, așa cum este 

înregistrată în documentele oficiale pe linie de sport, pe baza punctajelor individuale și de 

echipă obținute în competițiile oficiale și pe baza cărora se realizează clasamentele sportive. 

Între cele două variabile nu se poate stabili o relație de cauzalitate. 

 

10.4.4. Ierarhii specifice : Ierarhia CSȘ din sub-eșantion pe baza Ind T (Fig. 10.49.) s-a 

realizat considerând valoarea maximă de 1,21 (față de 1,27, la nivelul eșantionului) și minimă 

de 0,48 (identică cu aceea de la nivelul eșantionului).  
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Figura 10.49. Ierarhia CSȘ din sub-eșantion pe baza Ind T 

Ierarhia CSȘ din sub-eșantion pe baza mediei punctajelor pe ultimii 3 ani (2015-2018) 

din clasamentele sportive  (Fig. 10.50.) s-a realizat considerând valoarea maximă de 108,11 și 

minimă de 0,00 (2 CSȘ din 23, deci 8,69%, au obținut în ultimii 3 ani sub 1 punct sau chiar 

zero în clasamentele sportive).  

 

Figura 10.50. Ierarhia CSȘ din sub-eșantion pe baza mediei punctajelor pe ultimii 3 ani 

(2015-2018) din clasamentele sportive 

10.4.5. Benchmarks de bune și mai puțin bune practici : Acestea au fost stabilite 

considerând exclusiv prima variabilă (Ind T). ”Bornele” pe baza cărora se pot aprecia ca bune 

sau rele  rezultatele celor 5 CSȘ analizate  sunt în Tabelul 10.79.: 

 

Tabelul 10.79. Benchmarks: borne și situări la nivelul a 5 CSȘ din sub-eșantion 

Indicatori de 

rezultate/finalități 

MEDIA 

CSȘ 

U16 

(CSȘ 

Giurgiu) 

U21  

(CSȘ 

Drobeta 

Turnu-

Severin) 

U14  

(CSȘ Sfântu 

Gheorghe) 

U19  

(CSȘ 

Ilfov) 

U20  

(CSȘ 

”Unirea” 

Iași) 

Procentajul elevilor care au 

încheiat pregătirea sportivă  4,60% 7,00%- 3,4% 3,00% 0,00%+ n/r 

Procentajul elevilor transferaţi 

la cluburi de  seniori  3,00% 0,6% 2,5%+ 1,00% 0,00%- n/r 

Procentajul elevilor care au  

întrerupt activitatea sportivă  24,70% 15,10%+ 16,7% 55,00% 69,60%- 35,80% 

Procentajul elevilor 

selecţionaţi la lot național  2,3% 0,6% 2,2%+ 2,2%+ 0,00%- 1,8% 

Procentajul elevilor care au 

promovat în grupa următoare 

de performanţă 12,5% 35,5% 40,9%+ 11,1% 0,00%- 7,0% 

Ponderea disciplinelor 

participante la concursuri  94,0% 100,0%+ 100,0%+ 100,0%+ 16,7%- 100,0%+ 

Ponderea disciplinelor titrate 

la concursuri 42,1% 66,7% 50,0% 80,0% 0,00%- 81,0%+ 
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10.5.  Factori de management și niveluri de intervenție pentru îmbunătățirea 

performanței sportive la nivelul CSȘ: Având în vedere că indicele supraunitar reflectă un 

deficit de resurse și considerând faptul că un indice supraunitar se înregistrează la nivelul a 

56,60% dintre CSȘ, 38,09% dintre CSȘ care funcționează ca secții în cadrul altor unități de 

învățământ (licee, în general), 48,27% la nivelul liceelor cu program sportiv și 50% la nivelul 

celorlalte unități cu program sportiv integrat, principalul factor de management cu impact 

asupra performanței sportive îl reprezintă managementul resurselor umane, materiale, 

financiare. Lipsa de corelare a rezultatelor cu punctajele din clasamentele sportive oficiale 

demonstrează, totodată, necesitatea re-analizării misiunii acestor unități, în sensul extinderii 

ofertei acestora dinspre sportul de performanță (sportul de elită) către sportul pentru toți. 

Funcționarea a aproape un sfert dintre unitățile de învățământ cu program sportiv în zone 

dezavantajate din punct de vedere socio-economic sau cu probleme de acces relevă necesitatea 

unor politici de sprijin pentru facilitarea depistării elevilor cu aptitudini și, ulterior, pentru 

menținerea acestora în programul de pregătire sportivă. Alte dezavantaje (condițiile de masă, 

cazare, medicale, asistenţa psihologică, medicina sportivă, dotările) indică principale zone de 

intervenție managerială cu potențial de influență asupra performanțelor sportive. 43,40% dintre 

CSȘ, 61,01% dintre CSȘ care funcționează ca secții în cadrul altor unități de învățământ (licee, 

în general), 51,73% dintre liceele cu program sportiv și 50% dintre celelalte unități cu program 

sportiv integrat demonstrează potențial de rezultat, peste nivelul actual măsurat prin 

clasamentele sportive, dar care, pentru manifestare, necesită intervenții de management în 

spiritul unor politici de țară, al unei strategii adoptate și a unor ținte de performanță ambițioase 

și urmărite susținut, în linia tradiției sportive a României. 

 

10.6. Rezultatul testării ipotezelor cercetării de bază 

Ipoteza nr. 1 referitoare la contribuția resurselor unei unități de învățământ cu program sportiv 

la performanțele sportive ale acesteia a fost confirmată. 

Ipoteza nr. 2 cu privirea la indicele de performanță sportivă drept predictor semnificativ al 

evoluției unității de învățământ cu program sportiv a fost confirmată. 

Ipoteza nr. 2 cu privire la considerarea managementului performant ca factor de bază în 

îmbunătățirea indicelui de performanță sportivă a fost confirmată, cu mențiunea că performanța 

sportivă a fost considerată numai din perspectiva indicatorilor utilizați în educație, nu și din 

perspectiva punctajelor înregistrate în clasamentele sportive. 

 

 

Capitolul 11. 

CONCLUZIILE CERCETĂRII DE BAZĂ 

 

1. Cercetarea exploratorie și descriptivă a demonstrat că se poate identifica o relație între 

resursele unei unități de învățământ cu program sportiv de tip CSȘ și rezultatele acesteia. 

Măsurarea eficienței se poate realiza pe baza unor indicatori specifici. Indicele de eficiență  

poate determina realizarea unei ierarhii a organizațiilor din domeniu. Ierarhiile realizate au 

relevat, însă, că rezultatele măsurătorilor cu instrumente educaționale și ale acelora din 

clasamentele sportive nu se corelează, dar s-ar putea influența în condițiile unor intervenții de 

management adecvate. Cercetarea exploratorie pe baza fișei cu 69 de variabile independente, 

agregate în 46 de indicatori, respectiv 38 de indicatori de resurse și condiții (context) și 8 

indicatori de rezultat, a condus la stabilirea indicelui T ca raport între resurse și rezultate pentru 

cele patru categorii de unități de învățământ identificate în cadrul învățământului cu program 

sportiv din România. 
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2. Indicele de eficiență (indice de performanță sportivă, Ind T), chiar dacă nu este în 

totalitate un predictor al performanței sportive, este un semnalizator al zonelor de intervenție 

în vederea facilitării performanțelor sportive la nivelul organizațiilor. Datorită caracterului său 

dinamic (este înregistrat anual), acesta poate fi util în măsurarea evoluției fiecărei organizații 

prin raportarea la țintele de performanță sportivă stabilite (în cazul în care se au în vedere 

asemenea obiective exprimate în ținte de performanță sportivă). Ind T realizat pe baza 

raportului rezultate-resurse este util atât la nivelul unei unități, privită individual, ajutând la o 

comparare cu media și la un prim nivel de identificare a posibilelor zone de intervenție la nivel 

local (primul nivel ierarhic), cât și pentru o comparare la nivelul macro între unitățile ”actor” 

în câmpul învățământului cu program sportiv din România, în vederea unei decizii la nivel 

sistemic.  

3. Ind T supraunitar reflectă un deficit de resurse. Acesta se înregistrează la nivelul a 56,60% 

dintre CSȘ, 38,09% dintre CSȘ care funcționează ca secții în cadrul altor unități de învățământ 

(licee, în general), 48,27% la nivelul liceelor cu program sportiv și 50% la nivelul celorlalte 

unități cu program sportiv integrat. Nivelul rezultatelor obținute de aceste unități este 

semnificativ mai ridicat față de nivelul resurselor existente.  

4. Ind T subunitar reflectă un potențial de rezultat, confirmat în cadrul clasamentelor sportive, 

susținut de nivelul resurselor existente, dar care ar putea duce la o creștere a performanței 

sportive printr-o intervenție corespunzătoare, individualizată, fie la nivelul resurselor, fie la 

nivelul managementului proceselor care se derulează în fiecare organizație. 43,40% dintre 

CSȘ, 61,01% dintre CSȘ care funcționează ca secții în cadrul altor unități de învățământ (licee, 

în general), 51,73% dintre liceele cu program sportiv și 50% dintre celelalte unități cu program 

sportiv integrat demonstrează potențial de rezultat. În cazul celorlalte (diferența până la 100%, 

pe fiecare categorie), este utilă și necesară o analiză aprofundată, la nivelul fiecărei organizații 

sportive, în vederea re-definirii misiunii asumate și a re-orientării, respectiv dinspre 

performanța sportivă în mod exclusiv înspre sportul pentru toți, ca perspectivă de dezvoltare. 

5. Performanța managementului ca factor de bază în îmbunătățirea coeficientului de 

performanță sportivă poate fi analizată prin corelarea datelor furnizate de mai multe surse cu 

privire la aceeași organizație. Astfel, s-au putut identifica zonele pentru intervențiile ulterioare 

de management pentru îmbunătățirea rezultatelor sportive.  

6. Metoda triangulării aplicată la sub-eșantionul CSȘ (23 de unități) din totalul de 53 de CSȘ 

abordate în prezentul studiu, a ajutat la identificarea de benchmarks la nivelul a 5 CSȘ (cele 

mai bune și cele mai slabe organizații prin raportare la medie),  prin utilizarea indicelui de 

performanță sportivă. Astfel, la 7 din cei 8 indicatori de rezultat stabiliți, bornele de bune (+) 

și rele practici (-) la cele 5 CSȘ analizate, sunt: Procentajul elevilor care au încheiat pregătirea 

sportivă: (0%+, 7% -); Procentajul elevilor transferaţi la cluburi de  seniori: (2,5% +, 0%-); 

Procentajul elevilor care au  întrerupt activitatea sportivă (15,10%+, 55%-); Procentajul 

elevilor selecţionaţi la lot național (2,2%+, 0%-); Procentajul elevilor care au promovat în 

grupa următoare de performanţă (40,09%+, 0%-); Ponderea disciplinelor participante la 

concursuri (100%+, 16,7%-) ; Ponderea disciplinelor titrate la concursuri (81%+, 0%-).  

7. Principalii factori de management favorizanți ai performanțelor sportive au fost identificați 

la nivelul managementului resurselor (umane, materiale, financiare). La nivel central, sunt 

necesare politici de sprijin pentru facilitarea depistării elevilor cu aptitudini și, ulterior, pentru 

menținerea acestora în programul de pregătire sportivă, deoarece aproape un sfert dintre 

unitățile de învățământ cu program sportiv funcționează în zone dezavantajate din punct de 

vedere socio-economic sau cu probleme de acces. Tot dezavantaje în ceea ce privește 

funcționarea învățământului cu program sportiv sunt generate și de faptul că doar unul din cinci 

CSȘ oferă servicii de masă, mai puţin de jumătate au condiţii de cazare şi foarte puţine asigură 

servicii medicale sau de asistenţă psihologică, iar servicii specializate pentru medicina sportivă 

(dietetician, kinetoterapeut, preparator fizic) se regăsesc într-un număr foarte mic de unităţi. 
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Aceste aspecte reprezintă principalele zone de intervenție managerială cu potențial 

de influență asupra performanțelor sportive. În ceea ce privește baza sportivă, explorarea 

sistemului a demonstrat că doar jumătate dintre CSȘ dispun de propria bază sportivă și de spații 

de odihnă (refacere), iar condițiile de organizare de tabere sau de cantonamente de pregătire pe 

tot parcursul anului școlar se regăsesc numai la 15,1% dintre acestea. Chiar dacă 81,1% dintre 

CSȘ beneficiază de spații auxiliare de tip dușuri și vestiare, zona aceasta este de strictă 

necesitate în cadrul învățământului cu program sportiv, deci reclamă o intervenție de 

management cu caracter urgent. Nivelul de satisfacție cu privire la gradul de dotare pentru 

primele 10 discipline sportive organizate la nivel național este, la cele mai multe dintre acestea, 

sub medie, respectiv la atletism, rugby, lupte libere, înot, fotbal, handbal, tenis de câmp. Doar 

la 4 dintre acestea dotarea este puțin peste medie (judo, baschet, volei, lupte greco-romane), 

iar gimnastica artistică feminină (pe locul 12, în oferta națională) are un nivel mediu de dotare 

cu aparatură, echipamente și instalații sportive de fix 50% față de necesități. Analiza a 

demonstrat dotarea cu computere a tuturor unităţilor, dar numai în trei sferturi dintre unităţi 

(78,1%) acestea sunt folosite în activitatea cu elevii. Utilizarea PC diferă pe tip de unitate, doar 

două treimi dintre cluburile şcolare utilizând computerul în activitățile pentru elevi, faţă de 

88% dintre unităţile de învăţământ cu program sportiv. Absenţa informaţiilor referitare la 

pregătirea teoretică nu permite o evaluare a modului de desfăşurare a acesteia, dar se poate 

estima că accentul se deplasează înspre pregătirea practică, în teren, cu o atenție scăzută pentru 

pregătirea teoretică, aceasta putând fi, însă, facilitată de utilizarea TIC. Aproape jumătate dintre 

CSȘ declară un nivel insuficient de finanțare, care nu le acoperă toate necesitățile de 

funcționare. La nivelul învățământului cu program sportiv din România, se înregistrează o 

subfinanțare prin raportare la necesități, 36,12 % dintre unitățile investigate nu reușesc să își 

acopere necesitățile. Nivelul sponsorizărilor de la firme sau agenți economici este, în general, 

redus. Sub aspectul resurselor umane, CSȘ înregistrează cea mai mică rată de participare a 

cadrelor didactice la programele de formare continuă acreditate prin raportare la celelalte 

categorii de unități investigate, respectiv puțin peste jumătate (58,1%). 

8. Alți factori de management pentru îmbunătățirea performanțelor sportive au fost identificați 

cu ajutorul indicelui de performanță sportivă subunitar.  43,40% dintre CSȘ, 61,01% dintre 

CSȘ care funcționează ca secții în cadrul altor unități de învățământ (licee, în general), 51,73% 

dintre liceele cu program sportiv și 50% dintre celelalte unități cu program sportiv integrat au 

un indice subunitar, demonstrează, deci,  potențial de rezultat, peste nivelul actual măsurat prin 

clasamentele sportive. Acest indice subunitar reflectă un potențial de rezultat, confirmat în 

cadrul clasamentelor sportive (prin punctaje superioare, peste medie), susținut de nivelul 

resurselor existente, dar care sunt nemulțumitoare într-o abordare de ansamblu, de țară. Ceea 

ce ar putea duce la o creștere a performanței sportive este o intervenție corespunzătoare, 

individualizată, fie la nivelul resurselor, fie la nivelul managementului proceselor care se 

derulează în fiecare organizație. Situaţia eşantionului de 155 de unități, în funcţie de principalii 

indicatori de rezultat, diferă pe cele patru categorii de unități. Dacă la nivelul întregului 

eşantion, se identifică întreruperea activităţii sportive de către peste o cincime dintre elevi 

(21,8%), procentajul acestora este mai ridicat în cazul CSȘ independente sau organizate în 

cadrul unei unităţi de învăţământ. Pierderile cele mai mici se constată în cazul liceelor cu 

program sportiv, procentajul de 12,4% al întreruperii activității sportive fiind jumătate din cel 

semnalat în cluburile sportive. Situaţia cea mai bună se constată şi în ce priveşte promovarea 

în grupele superioare de performanţă, procentajul mediu al acestor elevi fiind de 32,2%, în timp 

ce în cazul CSȘ independente de numai 12,5%, reprezentând cel mai scăzut procentaj. O 

situație specifică, particulară, în cazul învățământului cu program sportiv o constituie 

abandonul școlar, care ar trebui redefinit în sensul pierderilor școlare. Eșantionul analizat, 

însumând 58546 de elevi-sportivi, înregistrează doar 36 de elevi în situație de abandon școlar 

propriu-zis. Totuși, pierderile la nivelul sistemului în anul școlar 2018-2019 se constituie din 
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866 de elevi transferați la clase cu alt profil de învățământ, din cauza scăderii 

interesului pentru performanță sportivă, 403 elevi transferați la clase cu alte profiluri din 

aceeași unitate și 167 de elevi transferați la alte unități cu profil similar sau diferit, respectiv un 

total 1436 de elevi. La aceștia se adaugă 77 de cazuri de îmbolnăvire sau accidentare 

irecuperabilă și 77 de sancțiuni disciplinare, deci un total de 1587 de elevi. 

9. Instrumentul de autoevaluare pentru școlile din învățământul cu program sportiv (”FIȘA”), 

cu 69 de itemi și variabile independente asociate, pe baza cărora s-au construi indicatorii de 

resurse (38) și de rezultat (8), a condus la relevarea aspectelor de specificitate a funcționării 

învățământului cu program sportiv. Acest instrument, îmbunătățit, va fi propus ARACIP în 

vederea adoptării la nivel național,  pentru autoevaluarea unităților de învățământ cu program 

sportiv. 

10. Tabloul disciplinelor sportive organizate în unitățile de învățământ cu program sportiv din 

cadrul eșantionului de 155 de unități analizate, între care sunt 53 de CSȘ, a relevat topul celor 

10 discipline sportive din oferta educațională, care sunt, de fapt, 11, întrucât pe ultimul loc se 

află 2 discipline, rugby-ul și luptele greco-romane. Deși gimnastica artistică feminină  se 

situează ceva mai jos în oferta educațională, pe locul 12, după tenis de masă,  (doar 15 unități 

din cele 155 analizate, din eșantion, menționând în ofertă gimnastica artistică feminină), 

numărul elevilor înscriși la nivelul anului școlar 2018-2019 (respectiv 1221 de elevi-sportivi) 

o plasează după rugby și înaintea luptelor greco-romane. 4 din cele 51 de discipline sportive 

menționate în legislația în vigoare nu au fost deloc identificate în cadrul eșantionului de 60,2% 

din totalul unităților cu program sportiv analizat (go, orientare sportivă, patinaj sincron, schi 

combinata nordică), iar oina, ca sport național declarat ca atare, are o reprezentare sporadică 

(doar 2 unități de învățământ organizează această disciplină sportivă). În ceea ce privește  

numărul de discipline sportive prezente în oferta educațională, s-a constatat că unitățile de tip 

CSȘ și liceele cu program sportiv integrat au, în general, în oferta educațională, un număr mare 

de discipline sportive, între 3 și 10, în timp ce 57,7% din unitățile de învățământ cu secții 

sportive școlarizează la o singură disciplină sportivă.  

 

 

Capitolul 12. 

CONCLUZII FINALE 

 

1. Învățământul cu program sportiv este un sol fertil pentru multe modele și tehnici de 

management postmodern, nu doar pentru exemplificarea acestora, cât mai ales prin oferirea 

premiselor implementării lor pentru dezvoltare și performanță. Școala, în general, este un 

furnizor de servicii educaționale, iar CSȘ, prin însăși natura lor organizațională, sunt puse în 

relație directă cu două noțiuni cheie: educaţia şi cunoştinţele. Asemenea tuturor organizațiilor 

educaționale, și în cazul acestora esențială este ameliorarea producerii și valorificării 

cunoştinţelor. Modelul SLO,  School as Learning Organisations, ca descriere a creării dinamice 

a cunoştinţelor în organizaţii şi a utilizării practice a acestora, asociat cu Managementul 

cunoașterii (Knowledge Management, KM), sunt reprezentative pentru CSȘ și pentru întregul 

învățământ cu program sportiv, dată fiind obligația de participare competițională pentru 

îndeplinirea misiunii organizaționale : selecția, pregătirea, promovarea elevilor în activitatea 

sportivă de performanță. CSȘ ca organizație care învață și în care se învață, respectiv ca 

organizația-comunitate de învățare, dar și ca rețea profesională, reprezintă un spațiu în care 

învățarea împreună sporește încrederea între membrii organizației și starea de bine (well-being, 

bien-être) a acestora. În CSȘ din țara noastră, ca organizații istorice cu o existență de peste opt 

decenii, se știe mai mult decât se spune (ca să îl parafrazăm pe Poliany), dar și mai mult decât 

se aude în spațiul public educațional sau sportiv cu referire la aceste instituții, de aceea ar putea 

fi implementat cu succes la nivelul organizațiilor un alt model de management postmodern, 
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denumit SECI, cu cele patru stadii esențiale ale sale: socializare, externalizare, 

combinare şi internalizare. Asociat și acesta cu Managementul cunoașterii (Knowledge 

Management, KM), al cunoștințelor explicite, dar și tacite, existente în spațiul de învățare 

reprezentat de CSȘ, este o soluție de management salutară pentru creșterea performanței 

sportive. Reengineering-ul, adică reproiectarea și restructurarea organizațională în cadre 

strategice bisectoriale (educație și sport), poate porni chiar de la elemente concrete, respectiv 

reconsiderarea sistemului de comunicare al CSȘ, de la modelul în ”2 Y” cu dublu circuit la 

modelul ”în stea multicanal”. Înțelegerea interdepedențelor și abordarea holistică sunt de 

maximă importanță, orice închidere, insularitate, lipsă de punți și de comunicare putând 

determina dispariția de pe piață. Benchmarking-ul în rețeaua cluburilor sportive școlare, dar 

extins la toate organizațiile care ”produc” performanță sportivă,  este, actualmente, posibil ca 

tehnică, în țara noastră s-au realizat primii pași necesari în acest sens, prin evaluarea externă în 

ultimii 7 ani a 28 de unități din această categorie, respectiv aproximativ 30% dintre CSȘ cu 

personalitate juridică. Cu borne de bune practici se conturează idealul, iar cu borne de rele 

practici se configurează o realitate care nu mai corespunde vremurilor actuale, dar cu care 

cluburile actuale (și nu numai) se confruntă în cotidianul lor. 

 

2. Fără a fi unică în Europa (în state precum Austria, Germania, Polonia funcționând același 

model), conducerea bicefală a micro-sistemului CSȘ face ca aceste organizații să necesite o 

atenție specială, care trebuie să se reflecte în conceperea unei strategii comune intersectoriale 

(MEC și MTS), după modelul altor state europene, cum ar fi Grecia. Evaluarea externă a 

eficienței utilizării resurselor alocate de la bugetul statului a condus la  concluzia că a acorda 

importanță domeniului în beneficiul performanței sportive înseamnă în primul rând a colabora 

la vârf cu impact sistemic. Acest tip de colaborare ar putea (și ar trebui) să conducă, în primul 

rând, la o strategie comună intersectorială de dezvoltare a domeniului, cu atât mai necesară, cu 

cât, la momentul actual, nu este aprobată o strategie națională pentru sport. La nivelul MEC au 

fost elaborate și aprobate 5 strategii sectoriale pentru educație, dar domeniul educației fizice și 

sportului este neabordat în cadrul acestora, iar la nivelul MTS există o strategie națională pentru 

sport la nivelul anului 2016 doar în fază de proiect, neaprobată, neasumată la nivel național, în 

ciuda tradiției sportive naționale dovedite, dar și păstrate în memoria colectivă și față de care 

decidenții momentului au o mare responsabilitate. 

 

3. Crearea avantajului competitiv în ceea ce privește CSȘ se poate realiza și prin intervenții la 

nivelul reglementărilor cu privire la rețea, respectiv referitoare la păstrarea/dobândirea 

personalității juridice. Atât recrutarea elevilor-sportivi (vitală pentru unele CSȘ, pentru a nu 

”cădea” sub numărul de 300, care determină actualmente pierderea personalității juridice), cât 

și ameliorarea situației la disciplinele sportive de interes pentru beneficiari, însă cu rezultate 

nesatisfăcătoare, necesită intervenție la nivelul managementului de bază. Alte intervenții sunt 

necesare pentru întărirea prestigiului comunitar prin promovarea rezultatelor remarcabile la 

disciplinele sportive cu care CSȘ punctează în clasamentele sportive anuale de nivel național 

(pentru aceasta, fiind necesare strategii de relații publice, marketing și publicitate). 

Metodologia reproiectării sistemului de management al organizației vizează toate 

componentele acestuia și se fundamentează pe studii de diverse tipuri (de diagnosticare, de 

marketing, de mediu etc.), dar în primul rând pe strategii de țară.  

 

4. În țara noastră se utilizează indicatori de măsurare a performanțelor sportive, dar aceștia 

sunt, actualmente, neunitari, ”pulverizați” la diversele instituții cu atribuții în domeniu, fără a 

se realiza un colaj, o imagine de ansamblu pentru a putea oferi o imagine clară și un punct de 

pornire, un punct de start în ceea ce privește îmbunătățirea. Performanțele înregistrate de școlile 

de profil ajung, prin Federația Sportului Școlar și Universitar, în Registrul Național al 
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Performanțelor Sportive, ca număr de participanți pe disciplină sportivă la competiții 

naționale și internaționale și număr de sportivi în loturile naționale, dar nu și în termeni 

calitativi, de calificări, distincții, medalii, premii etc., adică tot ceea ce face din sport o activitate 

de întrecere cu un magnetism greu identificabil în alte domenii. Institutul Național de Statistică, 

ca sursă oficială de date, nu furnizează nicio informație specifică CSȘ, baza de date TEMPO 

cuprinde un singur indicator, cu referire la liceele cu program sportiv, iar evaluarea calităţii 

serviciilor furnizate de CSȘ ca școli, realizată de către MEC-ARACIP prin raportarea la 43 de 

indicatori de performanță asumați la nivel național, definește rezultatele organizației la toate 

școlile la fel, în condițiile în care performanța sportivă are o pronunțată specificitate. Anuarele 

Sportului, în care sunt prezentate toate rezultatele sportive pe bază de clasamente și punctaje, 

publicate anual din 2011 de către Ministerul Tineretului și Sportului, pe baza unui sistem fix și 

unitar de atribuire a punctelor în raport cu rezultatele sportive, același din anul 1996, conduc 

la clasamente la competiţiile internaţionale oficiale, probe olimpice şi neolimpice, pe federații, 

județe, unități sportive, precum și la campionatele naţionale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi 

și propun o imagine asupra performanței organizaționale, dar mai puțin asupra factorilor care 

ar putea-o influența.  

 

5. În politicile și strategiile naționale în derulare, specificitatea micro-rețelei CSȘ prin raportare 

la celelalte unități de învățământ preuniversitar nu este suficient evidențiată, iar în unele acțiuni 

sistemice de tip evaluare externă periodică nu sunt utilizate actualmente instrumente adecvate, 

ceea ce conduce la rezultate nerelevante în ceea ce privește calitatea unor procese/unor 

activități potențial generatoare de performanță de nivel înalt și, în consecință,  la decizii 

neadcvate, inclusiv în ceea ce privește finanțarea alocată. 

 

6. Parametrii de funcţionare ai unităţii cu program sportiv pot fi identificați și cuantificați 

unitar. Aceștia au fost cuprinși în cadrul fişei de evaluare propuse și realizate în prezentul 

studiu. Pentru o imagine globală a unităţii din punct de vedere calitativ, s-a construit un element 

rezultativ comun care să coreleze rezultatele unităţii cu resursele de care aceasta dispune, 

punând în valoare eficienţa reală a unităţii evaluate : indicele de performanță sportivă, indicele 

T.  

 

7. Principalele caracteristici ale condiţiilor de funcţionare ale unităţii de învățământ cu program 

sportiv, cu potențial de influenţă a performării obiectivelor de natură sportivă, sunt: (1) 

caracteristicile zonei în care funcţionează unitatea;  (2) caracteristicile mediului familial; (3) 

caracteristicile spaţiului de învăţământ; (4) serviciile generale şi specifice regăsite în oferta 

şcolară; (5) modernizarea funcţionării prin informatizarea activităţilor sportive şi 

administrative; (6) resursele umane, materiale şi financiare. Aceste caracteristici pot fi 

determinate pe baza a  69 de variabile independente grupate în 46 de indicatori de resurse (38) 

și de rezultat (6). Cercetarea diagnostică prezentă a permis realizarea unui tablou al 

disciplinelor sportive organizate în învățământul de profil din țara noastră, primul de această 

natură la momentul actual. 

 

8. Topul celor 10 sporturi (discipline sportive) organizate în învățământul cu program sportiv 

din România cuprinde, în fapt, 11 discipline, pe locul ultim, 10, sunt 2 discipline la egalitate, 

rugby și lupte greco-romane : fotbal, atletism, handbal, volei, baschet, judo, lupte libere, înot, 

tenis de câmp, rugby, lupte greco-romane. Dintre cele 51 discipline sportive nominalizate în 

reglementările în vigoare opozabile învățământului cu program sportiv, în unităţile evaluate 

sunt organizate 47. Cele 4 discipline care nu s-au regăsit la cele 155 unităţi cu program sportiv 

analizate sunt: go, orientare sportivă, patinaj sincron și schi combinata nordică. Cele mai 

multe unităţi au în oferta sportivă fotbalul (101 unităţi), urmat de atletism (85 unităţi) şi 
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handbal (82 unităţi). Oferte izolate sunt ciclismul, gimnastica aerobică, softball-ul, 

schi orientare – regăsite fiecare în câte o unitate sau oina, patinajul artistic, săriturile în apă, 

puşcă/pistol – regăsite în câte două unități dintre cele evaluate.  

 

9. Distribuția teritorială a unităților de învățământ cu program sportiv arată că cele mai multe 

sunt în mediul urban (149 din 155), în zone care nu sunt dezavantajate socio-economic sau cu 

probleme de acces (119 din 155, deci 76,8%), deci iminenta strategie bisectorială necesită 

includerea de măsuri stimulative pentru mediul rural. De asemenea, întrucât  23,11% dintre 

unități prezintă diverse dezavantaje, acestea trebuie sprijinite prioritar, iar între acestea 19% 

sunt CSȘ. 

 

10. În ceea ce privește caracteristicile mediului familial (structura etnică a elevilor și nivelul de 

educație al familiei), doar 44 de școli din 155 colectează date de această natură (28%). La fel 

și cu privire la situațiile de vulnerabilitate ale elevilor (nivel economic, CES și probleme de 

sănătate, situații familiale deosebie, instituționalizați, probleme de acces etc.). 

 

11. Activitățile la nivel de performanță a unui sport sunt mai bine reprezentate la liceele cu 

program sportiv, 82,8%, față de CSȘ, 77,4%. Totuși, față cluburile sportive şcolare, care înscriu 

diferite categorii de elevi, unităţile cu secţii sportive îi pregătesc în marea lor majoritate  numai 

pe elevii şcolii.  

 

12. Cât privește spațiul de învățământ, real și virtual, dintre unităţile evaluate, doar două treimi 

(68,4%) au bază sportivă proprie, în timp ce 10,3% funcţionează cu acces la alte unităţi din 

reţeaua sportivă de stat. CSȘ se găsesc în această situaţie, doar jumătate dintre ele dispunând 

de propria bază sportivă. Ca dotări, diagnoza realizată a relevat o dotare medie de 50,7% faţă 

de nevoi, gradul de satisfacţie cel mai ridicat (dar cu puţin peste jumătate), regăsindu-se în 

cazul unităţilor şcolare, fie licee cu program sportiv, fie unităţi cu program sportiv suplimentar. 

Cât privește informatizarea, numai în trei sferturi dintre unităţi (78,1%) computerele sunt 

folosite în activitatea cu elevii.  

 

13. Cea mai bună situaţie din punctul de vedere al serviciilor este la liceele sportive, jumătate 

dintre acestea oferind servicii de masă sau cazare, trei sferturi având propriul cabinet medical, 

iar aproape toate beneficiind de asistenţă psiho-pedagogică. La polul opus, se regăsesc 

cluburile sportive şcolare în cazul cărora doar unul din cinci oferă servicii de masă, mai puţin 

de jumătate au condiţii de cazare şi foarte puţine asigură servicii medicale sau de asistenţă 

psihologică. Servicii specializate pentru medicina sportivă (dietetician, kinetoterapeut, 

preparator fizic) se regăsesc într-un număr foarte mic de unităţi, în această situaţie regăsindu-

se şi cluburile sportive şcolare. 

 

14. Aproape jumătate dintre CSȘ declară un nivel insuficient de finanțare, care nu le acoperă 

toate necesitățile de funcționare. La nivelul învățământului cu program sportiv din România, 

se înregistrează o subfinanțare prin raportare la necesități, 36,12 % dintre unitățile investigate 

nu reușesc să își acopere necesitățile. Nivelul sponsorizărilor de la firme sau agenți economici 

este, în general, redus. 

 

15. La momentul prezentei cercetări (2019-2020), în unităţile evaluate  a rezultat un număr 

total de 58.546 elevi, similar cu acela comunicat de MTS la începutul lunii septembrie 2020, 
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cu ocazia deciziei de stimulare a primei legitimări la instituții de tip CSȘ deținătoare 

de certificat de identitate sportivă. Din totalul elevilor cuprinşi în unităţile evaluate, 49,2% sunt 

legitimaţi la disciplina sportivă practicată, iar 2,4% au dublă legitimare. O unitate medie din 

categoria CSȘ are un procentaj de 50,1% sportivi legitimaţi, situaţie apropiată de cea a liceelor 

cu program sportiv, în care sunt 49,3% sportivi legitimaţi. Comparând situaţia cluburilor 

şcolare din cadrul unor unităţi de învăţământ (CSS-LIC) cu cea a secţiilor sportive din şcoli, se 

constată o diferenţă procentuală semnificativă în favoarea celei de-a doua categorii: 56,5% în 

unitatea cu secţie sportivă, faţă de 43,1% în cazul clubului şcolar. 

 

16. Abandonul școlar necesită redefinire în cazul învățământului cu program sportiv 

suplimentar, în sensul pierderilor școlare. Dacă la nivelul întregului eşantion analizat se 

identifică întreruperea activităţii sportive de către peste o cincime dintre elevi (21,8%), 

procentajul este mai ridicat în cazul CSȘ independente sau organizate în cadrul unei unităţi de 

învăţământ. Pierderile cele mai mici se constată în cazul liceelor cu program sportiv, 

procentajul de 12,4% al întreruperii activității sportive fiind jumătate din cel semnalat în 

cluburile sportive.  

 

17. Indicele de performanță sportivă, indicele T, supraunitar, semnalizând  deficitul de resurse, 

se înregistrează la nivelul a 56,60% dintre CSȘ, 38,09% dintre CSȘ care funcționează ca secții 

în cadrul altor unități de învățământ (licee, în general), 48,27% la nivelul liceelor cu program 

sportiv și 50% la nivelul celorlalte unități cu program sportiv integrat. Nivelul rezultatelor 

obținute de aceste unități este semnificativ mai ridicat față de nivelul resurselor existente. 

Indicele subunitar reflectă un potențial de rezultat, confirmat în cadrul clasamentelor sportive, 

susținut de nivelul resurselor existente, dar care ar putea duce la o creștere a performanței 

sportive printr-o intervenție corespunzătoare, individualizată, fie la nivelul resurselor, fie la 

nivelul managementului proceselor care se derulează în fiecare organizație. 43,40% dintre 

CSȘ, 61,01% dintre CSȘ care funcționează ca secții în cadrul altor unități de învățământ (licee, 

în general), 51,73% dintre liceele cu program sportiv și 50% dintre celelalte unități cu program 

sportiv integrat demonstrează potențial de rezultat. În cazul celorlalte (diferența până la 100%, 

pe fiecare categorie), ar fi utilă și necesară o analiză aprofundată, la nivelul fiecărei organizații 

sportive, în vederea re-definirii misiunii asumate și a re-orientării, respectiv dinspre 

performanța sportivă în mod exclusiv înspre sportul pentru toți, ca perspectivă de dezvoltare. 

 

18. Analiza datelor din multiple surse existente la nivelul unui sub-eșantion de 23 CSȘ arată că 

majoritatea CSȘ (18 unități din 23) se situează pe medie, doar 3 dintre acestea (13,04%) 

înregistrând rezultate peste medie, fără însă ca acestea să fie foarte semnificative. În ceea ce 

privește rezultatele negative, două organizații (8,69%) se situează sub medie, iar numai una 

dintre acestea înregistrează o diferență foarte semnificativă față de medie. În linia unor 

benchmarks, se constată unele aspecte comune ambelor categorii de unități, de sub și de 

deasupra mediei, adică 5 unități: 

• Numărul de elevi sportivi este relativ mic la 4 din 5 unități (între 223  și 406 

elevi-sportivi) ; 

• Nivelul de resurse la toate cele 5 CSȘ este sub medie; 

• Nivelul rezultatelor sportive din perspectiva clasamentelor oficiale este, la 4 din 

cele 5 CSȘ, sub media generală. Indicatorul de rezultat ”Promovare la centre de 

excelență, lot olimpic” are valoare zero la toate cele 5 CSȘ.  

 

19. Benchmarking-ul de bune și rele practici, pe baza constatărilor din teren prelucrate statistic, 

poate fi o metodă utilă pentru îmbunătățirea activității cluburilor sportive școlare, în condițiile 
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informării reciproce a acestora prin intermediul unei rețele profesionalizate (o 

comunitate de învățare), care poate facilita noi moduri de înțelegere și o reflectare holistică pe 

bază de specificități. Pe baza rezultatelor primelor CSȘ evaluate extern, s-a configurat o 

realitate care cu greu poate fi asociată cu performanța sportivă, respectiv: 

• nu există cabinet medical cu personal propriu, nu sunt asigurate prin mijloace 

interne programe personalizate de supraveghere medicală și nutriție pentru elevii-

sportivi legitimați (aspect identificat actualmente la 10 CSȘ din 10); 

• nu sunt normate posturi și nu există personal calificat pentru consiliere și orientare 

(aspect identificat actualmente la 10 CSȘ din 10). La unele CSȘ, consilierea 

psihologică (antrenamentul psihologic) și orientarea pe ramuri de sport sunt 

realizate de profesorii-antrenori; 

• nu sunt realizate, sub aspect juridic, consorții ca spațiu colaborativ, prevăzut de 

legislația actuală,  în special în ceea ce privește utilizarea în comun a bazei materiale 

(infrastructura sportivă și resursele informaționale, de ex. biblioteca sau centrul de 

informare și documentare), astfel încât, deseori, sunt confuzii generate de  

funcționarea comună a CSȘ și a CS de seniori (aspect identificat actualmente la 2 

cazuri din 10); 

• nu se adecvează oferta educațională la rezultatele obținute pe discipline sportive 

(aspect identificat actualmente la 3 CSȘ din 10), astfel încât sunt menținute (și 

finanțate) discipline pentru care există interes, dar care nu raportează niciun rezultat 

(spre exemplu, fotbal); 

• deși se menține același număr de personal, finanțarea alocată înregistrează creștere 

negativă (adică scădere de la un an la altul cu până la 16%, înregistrată la 2 CSȘ din 

10). Finanțarea insuficientă determină intervenția financiară a părinților în vederea 

posibilității de participare la competiții naționale și internaționale (aspect identificat 

actualmente la 5 CSȘ din 10); 

• nu sunt normate posturi pentru activități auxiliare conexe (secretar, informatician), 

necesare în vederea realizării misiunii CSȘ care vizează nu doar pregătirea, ci și 

selecția și promovarea elevilor-sportivi, posturi utile și în realizarea documentării 

activităților interne pentru degrevarea profesorilor-antrenori de sarcini birocratice 

(aspect identificat actualmente la 8 CSȘ din 10). 

Dar tot realitatea din teren ajută și la conturarea idealului, adică  ținta/țintele de urmărit 

în strategia intersectorială cu impact asupra domeniului sportiv și care s-ar putea formula în 

termenii următori: 

• în rețeaua CSȘ, toată resursa umană este stabilă, nu are fluctuații, este calificată 

100%, este formată din profesori-antrenori cu grade didactice, cu preocupare 

pentru formarea profesională continuă și cercetare științifică în domeniul 

ramurii de sport în care sunt încadrați (aspect identificat actualmente la 8 din 10 

CSȘ), cu pregătire derulată atât în țară, cât și în străinătate (aspect identificat 

doar la 1 CSȘ din 10); 

• în rețeaua CSȘ, toate grupele de elevi-sportivi derulează activități în spații de 

pregătire de nivel semi-olimpic, corespunzătoare fiecărei ramuri de sport 

(stadion, bază nautică, sală de forță etc.), cu asigurarea tuturor condițiilor 

privind securitatea și sanogeneza (aspect identificat actualmente doar la 2 CSȘ 

din 10); 

• în rețeaua CSȘ, toate disciplinele sportive în care se realizează pregătire sportivă 

obțin rezultate la competiții naționale și internaționale (aspect identificat 

actualmente doar la 6 CSȘ din 10); 
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• în rețeaua CSȘ, toți profesorii-antrenori utilizează resurse audio-video în 

antrenamentul sportiv (aspect identificat  actualmente doar la 1 CSȘ din 10); 

• în rețeaua CSȘ, fiecare elev-sportiv înregistrează progres în pregătire evidențiat 

prin înregistrări letrice (în cataloage proprii) ale profesorilor-antrenori (aspect 

identificat  actualmente doar la 6 CSȘ din 10); 

• în rețeaua CSȘ, rata de rezultat obținută prin raportarea numărului de 

premii/medalii la competiții de nivel național și internațional la numărul total 

de elevi-sportivi legitimați este de 1,06 (adică fiecare elev-sportiv legitimat a 

obținut cel puțin un rezultat de nivel național/international, aspect identificat 

actualmente doar la 1 CSȘ din 10);  

• în rețeaua CSȘ, comunicare externă susținută cu beneficiarii și partenerii externi 

este realizată atât tradițional, față în față (7 CSȘ din 10), cât și electronic (aspect 

identificat actualmente doar la 3 CSȘ din 10), cu efecte în selecția elevilor cu 

aptitudini (întrucâ numărul elevilor-sportivi legitimați înregistrează o creștere 

de 10% la CSȘ care utilizează mediul Internet, comparativ cu acelea care își 

promovează oferta educațională exclusiv prin mijloacele tradiționale); 

• în rețeaua CSȘ, creșterea anuală a alocărilor financiare este de 33%,  din 

finanțarea alocată, realizată prin alocări în funcție de rezultate, dar și prin alocări 

din alte surse (sponsorizări) identificate de management (aspect identificat 

actualmente doar la 1 CSȘ din 10). 

Idealul este îndepărtat de real. Dar printr-o politică de țară susținută de o strategie 

adecvată, ne-am putea apropia de acest ideal, iar impactul asupra unor noi generații mai 

sănătoase, mai entuziaste, mai fericite, ar reda sportului românesc gloria și strălucirea. 

 

 

Capitolul 13. 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE, VALORIFICAREA ȘI LIMITELE 

CERCETĂRII 

 

13.1. Originalitatea cercetării : Cercetarea exploratorie și descriptivă realizată în prezentul 

studiu la nivelul învățământului preuniversitar din România este nouă, iar metoda de lucru, cu 

elemente de originalitate, este adaptată specificului de funcționare al învățământului cu 

program sportiv. Prin investigarea unităților de învățământ de profil, pe baza de indicatori 

adecvați, cu elemente de specificitate, s-a realizat prima descriere și prima diagnoză din 

perspectivă educațională asupra învățământului cu program sportiv la momentul actual. 

Diagnoza asupra învățământului cu program sportiv din România, în ansamblul său, poate 

releva zonele de intervenție atât la nivelul managementului de sistem, cât și la nivelul 

managementului organizației, în vederea îmbunătățirii rezultatelor și a creșterii performanței 

organizaționale. 

Cei 46 de indicatori de resurse și rezultat stabiliți au fost formulați ca atare pentru prima 

dată, în relație cu subsistemul educației cu program sportiv din țara noastră, ca o necesitate a 

faptului că, începând cu anul 2015, au fost evaluate extern de ARACIP primele CSȘ. De 

asemenea, noi și originali sunt cei 69 de itemi, stabiliți pe baza elementelor legislative în 

vigoare în anul școlar 2018-2019.   

Abordarea evaluării CSȘ și a unităților de învățământ cu program sportiv integrat pe 

baza specificității activității și corelației între obiectivele și scopul principal de organizare și 

funcționare (performanța sportivă) este cu totul nouă și originală. La acestea, se pot adăuga 

instrumentele (”fișa”) de evaluare, adecvate specificității acestor unități de învățământ. De 

asemenea, modul de stabilire a ierarhiilor este nou. 
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Diagnoza pe bază de resurse și rezultate asupra învățământului cu program 

sportiv din țara noastră a introdus, pe modelul indicelui de eficiență utilizat deja în procesul de 

evaluare externă, un concept (construct) nou, și anume acela de indice de performanță sportivă. 

Indicele de performanță sportivă este construit pe modelul ARACIP, deja consacrat în 

România, pe baza raportului rezultate/resurse, dar indicatorii agregați în compunerea lui, adică 

pentru învățământul cu program sportiv,  sunt aceia produși în cadrul prezentului demers. Acest 

indicator de eficienţă specific învățământului cu program sportiv are şi rolul unui indicator de 

progres pentru fiecare unitate în parte, permiţând monitorizarea în timp a unităţii în dinamica 

tuturor factorilor / indicatorilor de funcţionare.  

Pe baza Ind T s-a realizat prima  ierarhizare / comparare obiectivă, ca o relație între 

unităţi similare, similitudinea fiind stabilită în funcţie de principalele caracteristici ale unităţii. 

De asemenea, tot Ind T a fost principalul instrument de stabilire de benchmarks de bune și rele 

practici la nivelul CSȘ, deoarece construcţia indicelui presupune o selecţie prealabilă a 

principalilor factori, cei cu influenţă directă, cât mai obiectivă asupra finalităţilor aşteptate şi 

care se corelează cât mai bine cu calitatea procesului de formare. În egală măsură, pentru că 

analiza realizată a vizat ansamblul elementelor (indicatorilor) de context şi funcţionare, tot ca 

element de noutate se poate înscrie și demersul de identificare documentată a principalilor 

factori de management și a nivelurilor de intervenție necesare și urgente în situația în care 

situația sportului din țara noastră ar fi o prioritate pe una din agendele zilei de pe mesele 

decidenților. 

 

13.2. Valorificarea cercetării: Cei 69 de itemi de evaluare stabiliți vor fi preluați de ARACIP 

în cadrul platformei calitatate.aracip.eu, pentru autoevaluarea tuturor unităților de învățământ 

din România. 

De asemenea, au fost realizate și publicate următoarele articole: 

➢ Mihăilă, C.V., Useful methods of learning and development for educational 

organizations from the sports field: benchmarking/ „good” and „bad” 

practices, publicat în Discobolul - Physical Education, Sport and Kinetotherapy 

Journal, XIII, No. 4 (50), 2017, pp. 43-49; 

➢ Mihăilă, C.V., The need for complementarity of real and virtual games in training to 

increase the performance of athletes, publicat în Discobolul – Physical Education, 

Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XIV, no. 1(51), 2018, pp. 55-60; 

➢ Mihăilă, C.V., Aspects of the systemic management communications of school sports 

club organizations: a necessary development from a centralised to a decentralised 

network, publicat în Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy 

Journal Vol. XIV no. 4 (54) 2018, pp. 5-11; 

➢ Mihăilă, C.V., Paraschiva, G.A., An approach to school sports clubs as learning 

organizations, www.FutureAcademy.org.UK, (2019), pp. 453-464; 

➢ Mihăilă, C.V., Paraschiva, G.A., Performance sports education: a survey in thirteen 

European countries, Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy 

Journal Year XV Vol. no. 4 (58), 2019, pp. 85-92,  

https://discobolulunefs.ro/media/Discobolul%20No.%2058%20-

%20December%202019.pdf; 

➢ Mihăilă, C.V., Paraschiva, G.A., Statistical indicators and specific legislation for 

physical education and sports: the case of Romania,  Discobolul – Physical Education, 

Sport and Kinetotherapy Journal Year XV Vol. no. 3 (57), 2019, pp 71-77, 

http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-

2019.pdf; 

➢ Paraschiva, G.A., Drăghici, A., Mihăilă, C.V., A research on schools as learning 

organizations – a theoretical approach, International Journal of Management, 

http://www.futureacademy.org.uk/
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-2019.pdf
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-2019.pdf
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Knowledge and Learning, 8(2), 159–179, https://www.issbs.si/press/ISSN/2232-

5697/8-2.pdf; 

➢ Predoiu, R., Mitrache, G., Predoiu, A., Grigore, V., Mihăilă, C.V., Ciuntea, L.,  Ways 

of improving the verbal, nonverbal and paraverbal communication with athletes, 

Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal Year XV Vol. 56 

no. 2, 2019, pp 20-26, http://discobolulunefs.ro/wp-

content/uploads/2019/09/Discobolul-No.-56-June-2019.pdf; 

➢ Predoiu, R., Mihăilă, C.V., Predoiu, A., Mitrache, G., Identifying the work styles of 1st 

year students from UNEFS using computerized assessment, Volume 3, International 

Conference eLearning and Software for Education, a 16-a Ediție, Universitatea 

Națională de Apărare Carol I, București, 30 aprilie-1 mai 2020,  DOI: 10.12753/2066-

026X-20-223, pp.: 397-403, 

https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=pap

ers&vol=37&paper=b30ef5d5a32841c098e4fb1482dd18c4; 

• Mihăilă, C.V., Paraschiva, G.A., Grigore, V., Mihăilă, L.M., School sports 

organizations as learning organizations: good practice examples in two 

management issues, Human Systems Management, oct. 2020, 
https://content.iospress.com/journals/human-systems-management/Pre-press/Pre-press 

DOI: 10.3233/HSM-201071 

 

Participări la manifestări cu caracter științific, congrese și conferințe: 

 

➢ Congresul Internațional de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, UNEFS, a-8-a 

ediție, Educația și știința sportului în secolul XXI, București, 14-16 Iunie 2018; 

prezentare e-poster 1006 An approach to school sports clubs as learning 

organizations, în  colaborare cu Gabriela Alina PARASCHIVA, de la Universitatea 

Politehnică din Timișoara, România; 

➢ Management, Knowledge and Learning International Conference &Technology, 

Innovation and Industrial management (MakeLearn and TIIM 2019) - Thriving on 

Future education, Industry, Business and Society, 15-17 May 2019, Piran, Slovenia, 

http://www.toknowpress.net/proceedings/978-961-6914-25-3/, p. 46: Gabriela Alina 

PARASCHIVA, Anca DRĂGHICI, Constanța – Valentina MIHĂILĂ, A research on 

schools as learning organizations – a theoretical approach. 

➢ Congresul Internațional de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, UNEFS, a 9-a ediție, 

Educația și știința sportului în secolul XXI, București, 13-15 Iunie 2019, 

http://congres.unefsb.ro/wp-content/uploads/2019/06/Program-ICPESK-2019-1.pdf, 

p. 23; prezentare e-poster 1087: Specific cultural profile of sport specialist: further 

implication in school development, în  colaborare cu Gabriela Alina PARASCHIVA, 

de la Universitatea Politehnică din Timișoara, România; prezentare e-poster 1100: 

Systemic indicators and specific legislation to physical education and sports: 

Romanian case, în  colaborare cu Gabriela Alina PARASCHIVA, de la Universitatea 

Politehnică din Timișoara, România; 

➢ International Conference eLearning and Software for Education, a 16-a Ediție, 

Universitatea Națională de Apărare Carol I, București, 30 aprilie-1 mai 2020; 

➢ Congresul Internațional de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, UNEFS, a 10-a 

ediție-online, Educația și știința sportului în secolul XXI, București, 11-13 Iunie 2020; 

prezentare e-poster 1297: School sports organizations as learning organizations and 

good practice examples in two management issues, în  colaborare cu Gabriela Alina 

PARASCHIVA, de la Universitatea Politehnică din Timișoara, România, Vasilica 

https://www.issbs.si/press/ISSN/2232-5697/8-2.pdf
https://www.issbs.si/press/ISSN/2232-5697/8-2.pdf
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/09/Discobolul-No.-56-June-2019.pdf
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/09/Discobolul-No.-56-June-2019.pdf
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=papers&vol=37&paper=b30ef5d5a32841c098e4fb1482dd18c4
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=papers&vol=37&paper=b30ef5d5a32841c098e4fb1482dd18c4
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=papers&vol=37&paper=b30ef5d5a32841c098e4fb1482dd18c4
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=papers&vol=37&paper=b30ef5d5a32841c098e4fb1482dd18c4
https://content.iospress.com/journals/human-systems-management/Pre-press/Pre-press
http://www.toknowpress.net/proceedings/978-961-6914-25-3/
http://congres.unefsb.ro/wp-content/uploads/2019/06/Program-ICPESK-2019-1.pdf
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GRIGORE, UNEFS, București, Laurențiu-Mihai MIHĂILĂ, Universitatea 

VALAHIA, Târgoviște.  

 

13.3. Limitele cercetării 

 

1. Deși prezentul studiu nu și-a propus în mod explicit, rezultatele analizei au și o dimensiune 

comparativă, care va fi exploată pe larg în cercetări ulterioare.  

2. Fișa construită pentru prezenta cercetare nu a fost aplicată și la unitățile de învățământ 

extrașcolar, respectiv palatele și cluburile elevilor, unde se derulează cercuri pe diferite ramuri 

sportive, la nivel de performanță, cu participări competiționale și cu poziționări în clasamentele 

sportive oficiale (Anuarele Sportului). 

3. Analiza rezultatelor din aplicarea fișei la 254 de cluburi sportive şcolare şi unităţi de 

învăţământ cu program sportiv a dus la identificarea unor zone de îmbunătățire a 

instrumentului.  

4. Deși au fost incluși între indicatorii proiectaţi unele elemente cunoscute din analiza unităţilor 

de învăţământ în general, precum caracteristicile de mediu familial al elevului, totuși aceștia 

nu au fost  monitorizaţi suficient  în cadrul unităţilor sau secţiilor cu profil sportiv.  

5. Participările şi titrările / premiile la concursuri, în sine, nu pot fi incluse între indicatorii de 

rezultat în construcţia indicelui, neexistând în realitate nicio posibilitate de comparare sau 

raportare. În analiză s-a procedat la includerea între indicatorii de rezultat a procentajului 

disciplinelor cu care unitatea a participat sau a obţinut premii la evenimente şi concursuri, între 

disciplinele organizate în unitate. 

6.Unii indicatori proiectați au furnizat informaţii incomplete, spre exemplu privind organizarea 

pregătirii teoretice specifice asociată pregătirii sportive, identificarea tuturor surselor 

suplimentare de finanţare, informaţii referitoare la resursa umană a unităţii. 
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