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Capitolul Tineret şi Sport  

În prezent, activitatea sportivă din România se află într-un moment de cotitură. În ciuda 

măsurilor luate în ultimii ani cu privire la stimularea acestui domeniu grav afectat îndeosebi de 

deficitul de finanțare, se simte nevoia unei restartări.  

Astfel, federațiile sportive naționale au dificultăți din ce în ce mai mari să-și completeze 

loturile naționale cu sportivi bine pregătiți. Numărul antrenorilor și al profesorilor antrenori din 

România, care sunt implicați în marea performanță sportivă este în continuă scadere. Marea 

majoritate au emigrat, pentru condiții mai bune de muncă și pentru recunoașterea socială a muncii 

lor, în raport cu activitatea depusă. Cei mai mulți sportivi de performanță și de mare performanță, 

la categoria tineret și seniori, abandonează performanța sportivă, cu mult înainte de a ajunge la 

capacitatea lor maximă, din cauza lipsei unui sistem de integrare în societate bazat pe norme, reguli 

și predictibilitate. 

Perioada lungă (7 ani), în care s-a suspendat dreptul la premiere și alte recompense, pentru 

rezultatele deosebite, ale sportivilor și antrenorilor, a dus și mai mult la accelerarea procesului de 

plecare din sistem, în special al tinerilor care practicau sportulde performanță. Încercarea 

primăriilor de a se implica în activitatea sportivă de performanță, fără a avea structuri interne 

specializate, și fără o legislație clară în domeniu, a dus la apariția uneori a încălcării legii și a creat 

imaginea ca sportul de performanță este vulnerabil și fără viitor. Lipsa de viziune și a unei strategii, 

unitare, simple şi usor de aplicat, pentru elevi, tineri şi sportivi, a dus la sentimentul ca fiecare face 

ce vrea şi nimeni nu are nici o răspundere. 

În ceea ce privește conceptul de sport de masă în România de astăzi, principalele aspecte 

negative sunt reprezentate de: lipsa unui plan general și național prin care să fie direct implicate 

școala, comunitatea locală, direcțiile județene de tineret; implementarea slabă a programelor de 

sport și tineret deja existente, de cele mai multe ori din lipsa finanțării, dar și din cauza slabei 

coordonări și a lipsei evaluării rezultatelor; nu se pune accent în școli pe predarea conceptului de 

voluntariat și de evidențiere a beneficiilor mișcării și a lucrului în echipă, mai ales la copiii din 

clasele primare și gimnaziale; lipsa locurilor amenajate în parcuri, pentru a practica în mod 

individual mișcarea și exercițiile fizice.  

Concluzia este următoarea: implicarea statului în activitatea sportivă din România este 

prezentă la nivelul stucturilor sportive centrale, dar scade pe măsură ce ajunge la nivelul județului 

și lipsește cu desăvârșire la nivel local - școli. Din acest mod de finanțare reiese că oricât de mulți 

bani se vor atribui structurilor sportive centrale, aceștia nu vor ajunge la structurile locale și 

consecința este blocajul de astăzi. 

 MĂSURI  

Guvernul susține următoarele măsuri:  



1. Guvernul susține înființarea de Asociații Sportive Școlare, la nivelul instituţiilor de 

învăţământ din România, finanțate în baza legii 350/2005 de către Consilile locale pentru munic ip i i 

și orașe, iar pentru comune de către Consiliile Județene. 

Argumente în favoarea înființării de Asociații Sportive Școlare: 163 

● Aducerea în prim plan a celor 2.550. 000 de copii, care sunt înscriși în sistemul de 

învățământ din România, în ciclul primar, gimnazial și liceal. Sistemul de învățământ reprezintă, 

din punct de vedere resursa umană, baza întregii mișcări sportive și de voluntariat din România.  

● Readucerea în sistemul sportiv și competițional a celor peste 15.000 de profesori de 

educație fizică din școli.  

● Reluarea legăturii dintre sportul de masă și cel de performanță.  

● Crearea unor oportunități imediate pentru elevii cu calități fizice și motrice deosebite, din 

mediul rural, prin aducerea la cluburile sportive din mediul urban, pentru performanță sportivă. ● 

Crearea unei baze de date clare și de la sursă, despre evoluția dezvoltării din punct de vedere motric 

al tuturor elevilor.  

● Reînceperea educației sportive și de voluntariat în școli, și prezentarea tuturor elevilor a 

beneficiilor obținute prin practicarea unor activități sportive în școală.  

2. Constituirea Consiliului național al mișcării sportive din România  

Acesta va fi constituit din reprezentanți ai ministerelor care au acțiune directă cu activitatea 

sportivă din România șiva avea următoarele atribuţii principale:  

● să armonizeze legislația specifică în vigoare, pentru a se putea implementa un proiect 

național; ● să elaboreze norme și reguli specifice;  

● să elaboreze un sistem de monitorizare și evaluare a implementării proiectului; 

 ● să inițieze și să finalizeze alte proiecte cu impact național, care să vizeze domenii în 

strânsă legătură cu mișcarea sportivă din România cum ar fi: tineret, sănătate, voluntariat.  

 3. Promovarea educației sportive și de voluntariat în școli și prezentarea beneficiilor 

obținute prin practicarea unor activități sportive tuturor elevilor.  

4. Folosirea activităților fizice şi a sportului ca o componentă importantă pentru 

integrarea în comunitate a invalizilor, copiilor cu disabilităţi şi a celor orfani.  

5. Crearea unei noi viziuni a mass-media asupra promovării sportului ca mod sănatos 

de viaţă. 

6. Dezvoltarea şi susţinerea practicării continue a activităţilor fizice şi sportive cu 

implicarea administraţiei publice locale, mai ales în mediul rural, acolo unde sportul este 

promovat insuficient pentru a vedea oarecare rezultate.  



7. Dotarea unităților școlare cu baze sportive și cabinete de medicină sportivă comple t 

utilate. 164  

8. Încurajarea sportului de masă  

9. Susținerea sportului de performanță  

10. Susținerea profesorilor de sport specializați pe ramuri sportive pentru a se deplasa 

în zonele dezavantajate.  

11. Implementarea unui program național de promovare a sportului și a beneficiilor 

acestora prin cooptarea marilor sportivi.  

12. Conservarea resursei umane din sport prin alocarea unei sume lunare, pe bază de 

criterii, tuturor sportivilor performanți după retragerea din activitate și sprijinirea acestora 

în vederea integrării pe piața muncii.  

13. Reorganizarea competițiilor naționale interșcolare  

14. Înființarea unui program național de recrutări în sport în parteneriat cu federațiile  

sportive. 

15. Finanțarea taberelor sportive pentru recompensarea câștigătorilor competițiilor 

sportive. 

16. Dezvoltarea unei baze sportive minimale la nivelul fiecărei școli principale din 

comune. 

17. Introducerea activităților sportive extrașcolare în programul săptămânal al 

elevilor. 

 

TINERET -  MĂSURI 

 Guvernul susține următoarele măsuri:  

1. Implicarea în educația complementară a tinerilor prin crearea și gestionarea de 

programe naționale de formare în parteneriat cu Ministerul Muncii.  

2. Promovarea culturii și activităților vocaționale prin dezvoltarea taberelor tematice. 

Înființarea de programe naționale pentru pregătirea vocațională a tinerilor (muzică, pictură 

etc.) în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației.  

3. Implementarea programului național de consiliere și orientare în carieră în 

parteneriat cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației. 

4. Implementarea programului național pentru promovarea voluntariatului, a 

educației civice și a implicării sociale în parteneriat cu Ministerul Educației.  



5. Crearea unui program al egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii 

dezavantajate (tineri din mediul rural, tineri cu dizabilități, tineri de etnie romă etc) pentru 

integrarea socială și financiară a acestora.  

6. Crearea unui program de prognoză a evoluției pieței muncii, de gestiune a curricule i 

școlare împreună cu ministerul Educației și Ministerul Muncii. 165  

7. Asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru toţi studenţii din România, 

începând cu anul 2017.  

8. Deschiderea unui fond locativ pentru tineri, în parteneriat cu administrațiile publice  

locale, prin care tinerii să poată avea acces la locuințe cu chirie mai ieftină.  

9. Finanțarea unui program de înființare, pe lângă primării, a centrelor comunitare de 

tineret care să coordoneze cursuri de limbi străine, cursuri de antreprenoriat, cursuri de 

utilizare a calculatorului, cursuri de muzică, cursuri de pictură, cursuri foto dar și punerea 

gratuită la dispoziția tinerilor și a cetățenilor a bazelor sportive de interes comunitar, sub 

îndrumarea unui instructor sportiv, etc.  

10. Stabilirea unei sume anuale ce poate fi dedusă din impozitul datorat de fiecare 

persoană pentru cheltuielile educaționale (rechizite, taxe școlare, cursuri de formare , 

participare la conferințe).  

11. Introducerea unui program de stimulare a revenirii tinerilor în țară printr-un 

pachet de instalare: generarea unui set de stimulente financiare în vederea atragerii tinerilor 

înapoi în țară, precum subvenționarea chiriei, garantarea unui fond de investiții, scutirea de 

impozit pentru o anumită perioadă de timp etc.  

12. Finanțarea unui proiect național de construcție de locuințe pentru tineri cu 

subvenționarea chiriei: dezvoltarea unui fond locativ național gestionat de stat. În aceste 

locuințe pot sta tineri pentru o perioadă limitată de timp având chiria subvenționată. Vor 

avea prioritate tinerii din domenii cheie (educație și sănătate, tineri din medii dezavantajate , 

tineri cu dizabilități).  

13. Portal online care să cuprindă toate informațiile pentru tineri pe categorii de vârstă 

și care să cuprindă printre altele: oferta educațională, locuri de muncă, oferta de formare  

continuă, posibilități de finanțare, obiective și informații culturale.  

14. Educația fizică, disciplină obligatorie în întregul sistemul de învățământ:  

● Pentru grădinițe (învăţământul preșcolar): minimum 1 ora/zi;  

● Pentru ciclul primar, clasele I-IV: minimum 3 ore/ săptămână, predate de profesori de 

educație fizică licențiați;  

● Pentru clasele V-VIII: minimum 3 ore/săptămână și 2 ore de colectiv sportive;  

● Pentru licee: minimum 4 ore/săptamână și 2 ore de colectiv;  

● Introducerea la Bacalaureat a unei probe obligatorii la disciplina Educație fizică;  



● Pentru mediul universitar: minimum 2 ore/săptămână și 2 ore de colectiv sportive;  

● Asigurarea accesului gratuit a copiilor, elevilor și studenților la bazele sportive;  

● Organizarea campionatelor școlare și universitare, prin colaborarea dintre inspectoratele 

școlare, decanate și federațiile de profil. 166  

15. Organizarea evenimentului sportiv „România în mișcare”, o competiție cu caracter 

de masă, similară evenimentului „Challenge Days”, deschisă separat orașelor și satelor, care 

urmărește angrenarea populației într-o formă de mișcare organizată, constând în întrecerea 

între orașe și, separate, sate, pe parcursul unei zile în funcție de numărul participanților la 

o formă de mișcare, de la plimbare, la jocuri sportive cu participanți între 5 și 80 de ani.  

16. Prioritizarea federațiilor sportive  

● Clasificarea disciplinelor sportive în funcție de tradiția autohtonă, de performanțe obținute, 

număr de practicanți, audiență la public și venituri atrase la bugetul federal.  

● Desemnarea a 10-15 federații în categoria „De interes național”, care să beneficieze de 

finanțare suplimentară. Clasificarea altor 10-15 federații drept „Sporturi de perspectivă”, cu 

alocarea unor bugete medii.  

17. Centre de excelență naționale Pentru federațiile de interes național, Guvernul 

susține înființarea unor centre naționale de excelență (1-2), pentru sportivi de 14-18 ani, după 

modelul celor ale FRH, cu finanțări venite de la bugetul MTS, M.E.C., al federației respective 

și al administrațiilor locale. Susținem, de asemenea, înființarea unor Centre de selecție și 

inițiere județene pentru copii și tineri cu vârste între 8 și 13 ani, cu accent pe sporturile de 

interes national, dar și cu deschidere spre disciplinele cu tradiție locală. Acestea vor fi 

finanțate prioritar de autoritățile locale, susținute și de MTS, dar și de federațiile direct 

interesate.  

18. Infrastructură sportivă  

● La nivel național, construcţia a puțin două săli polivalente (10-15.000 de locuri);  

● La standarde internaționale, construirea a câte două săli specifice pentru următoarele 

discipline: atletism, gimnastică, tenis, scrimă, atletică grea (haltere, lupte, arte marțiale, lupte, 

box); 

● Două baze nautice pentru caiac-canoe și două pentru canotaj;  

● Cel puțin 4 patinoare acoperite;  

● 2 hipodromuri și 1 velodrom.  

19. Modernizarea Institutului Național de Cercetare pentru Sport și a Institutului 

Național de Medicină Sportivă.  



20. Organizarea anuală a cursurilor de perfecționare a antrenorilor români cu 

participarea lectorilor din țară și străinătate, cu sprijinul federațiilor internaționale pe 

ramura de sport.  

21. Finanțarea activităților sportive: alocarea a 1% din PIB, cumulat în următorii 5 

ani, pentru sportul de masă și pentru cel de performanță. 


