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1. INTRODUCERE

În viziunea PNL despre modernizarea statului este inclusă şi relansarea mișcării
sportive sub toate formele sale și la toate vârstele. Avem în vedere reclădirea și relansarea
unui sistem naţional de educaţie fizică și sport care cuprinde educaţia fizică, sportul școlar și
universitar, sportul de masă, sportul de performanţă, sportul pentru personae cu handicap
și exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.
Mișcarea sportivă din România este un fenomen de tradiţie. Caracteristicile acesteia
s-au conturat în timp, ca urmare a succesiunii realităţilor sociale: diversitate, capacitate de
adaptare, inventivitate, originalitate și oportunism, dar și o anumită rigoare dezvoltată în
timp din necesitate. Ea are ca finalitate atât sănătatea fizică și psihică, cât și creșterea
calităţii vieţii.
Creşterea proporţiei populaţiei care face sport în mod regulat, poate avea ca rezultat
o economisire considerabilă pentru stat şi administraţiile locale prin diminuarea cheltuielilor
necesare concediilor medicale, serviciilor sanitare şi compensarea reţetelor.
Practicarea sportului şi atragerea copiilor spre sport – de orice tip – trebuie sa fie un
scop de importanţă majoră pentru autorităţile din România, pentru familii, pentru
personalul didactic. În Anglia, de exemplu, aproape toţi elevii sunt legitimaţi la un sport.
Începând din copilărie, relaţia permanentă cu sportul poate deveni elementul de
bază al dezvoltării personalităţii şi poate avea efecte asupra întregii vieţi a individului şi a
societăţii.
Sportul contribuie la adoptarea unor tehnici eficiente de organizare a vieţii şi la
formarea sensibilităţii sociale. Prin sport, tineretul poate experimenta importanţa lucrului în
echipă, pe lângă faptul că poate deveni terenul realizării de sine. Sportul în natură poate
îndeplini un rol evidenţiat şi formarea atitudinii conştiente şi responsabile faţă de mediu.
Totodată, sportul joacă un rol deosebit în menţinerea sănătăţii fizice şi mentale a
populaţiei, în menţinerea unui stil de viaţă sănătos. Apariţia bolilor de civilizaţie poate fi şi
consecinţa nutriţiei greşite şi lipsei activităţii sportive. Mijlocul cel mai eficient împotriva
obezităţii şi a apariţiei bolilor este mişcarea zilnică.
Sportul în economie produce o cifră de afaceri importantă, iar impozitul pe cifra de
afaceri este o sursă importantă pentru buget şi pentru economia naţională. În afară de
aceasta, locurile de muncă apărute în acest sector contribuie semnificativ la diminuarea
şomajului.
Având în vedere că baza de selecţie a sportului de performanţă s-a restrâns cu mult,
aceste politici publice sectoriale precum și programul de guvernare al PNL pot rezolva
această problemă, ba mai mult, ar ajuta mult şi la îmbunătăţirea stării de sănătate a
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populaţiei. Mijlocul cel mai eficient şi ieftin al luptei împotriva obezităţii şi a bolilor este
sportul, mişcarea zilnică.
Luând în considerare toate cele de mai sus, pe lângă succesul sportului de
performanţă care contribuie la creşterea renumelui României în lume, trebuie acordată o
importanţă similară şi participării active la activităţi sportive a populaţiei din România. Din
punctul de vedere al României, sportul poate îndeplini două funcţii: pe de o parte poate
contribui la creşterea gradului de popularitate, recunoaştere şi la intensificarea identităţii
prin sportul de performanţă, iar pe de altă parte contribuie la creşterea nivelului de trai a
populaţiei prin sportul de masă. Ambele funcţiuni necesită ca fiecare sportiv, specialist,
profesor de azi sau de odinioară care a avut rezultate excelente în sport să fie prezentat ca
un model pentru tineretul din România.
O problemă majoră o constituie reforma administrației, care a ocolit în timp
domeniul sportiv şi care acum grevează suplimentar efortul revigorării mişcării sportive. Din
punct de vedere organizatorico – administrativ, sistemul centralist de gestionare a sportului,
specific regimului comunist, a cunoscut doar o mică modificare prin relocarea în zona
neguvernamentală a federaţiilor sportive şi a Comitetului Olimpic Român ceea ce a
însemnat transmiterea spre sectorul privat a atribuţiunilor şi responsabilităţilor circumscrise
serviciilor publice aflate în competenţa respectivelor structuri sportive. În privinţa cluburilor
departamentale şi a gestionării patrimoniului sportiv nu au fost întreprinse măsuri
relevante. În egală măsură, aplicarea principiului subsidiarităţii administrative a cunoscut o
mare întârziere.
O altă problemă identificată o reprezintă scăderea semnificativă a indicatorilor
sportivi: număr de sportivi legitimaţi, numărul premiilor în competiţiile internaţionale,
scăderea în clasamentele internaţionale inclusiv la sporturi în care prin tradiţie România
ocupa constant locuri fruntaşe, scăderea interesului practicării activităţilor sportive,
demotivarea cadrelor de specialitate, etc.
Partidul Național Liberal, ţinând seama de importanţa practicării sportului în
asigurarea climatului social armonios, incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, creşterii
stării de sănătate a populaţiei şi dezvoltării economice durabile, precum şi de transformările
politice, economice, sociale şi tehnologice petrecute, şi-a propus elaborarea unor politici
publice care să satisfacă interesele naţionale în acord cu practica şi normele internaţionale
în domeniul sportului (respectând principiul ca orice strategie, proiect, plan sau propunere
de politici publice trebuie să răspundă nevoilor reale: fie că acestea sunt datorate unor
probleme a căror efect negativ trebuie diminuat, fie că sunt datorate unor oportunităţi a
căror efect pozitiv trebuie maximizat).
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2.OBIECTIVE

Alegerea obiectivelor este de multe ori un demers dificil, nu neapărat ca operaţiune
în sine, ci datorită multitudinii de variante existente. Din raţiuni de eficienţă şi logică
constructivă numărul obiectivelor, şi mai cu seamă a celor strategice, trebuie să fie limitat.
Sportul, poate fi privit ca un mecanism funcţional, în sensul că va produce rezultate
în mod proporţional cu resursele de care beneficiază. De aceea este deosebit de importantă
operaţiunea de identificare a resurselor necesare fenomenului sportiv şi asigurarea acestora
în mod constant, şi în cantitatea optimă producerii rezultatelor dorite.
Un obiectiv important al politicii publice sectoriale-Sport, este reformarea
instituţională, care vizează în condiţii de normalitate, menţinerea acelor structuri şi
mecanisme administrative care s-au dovedit viabile/performante, îmbunătăţirea acelora
care în condiţii de eficienţă economică pot fi ameliorate şi înlocuirea acelora care s-au
dovedit a fi neperformante.
În mod evident, reforma instituţională nu poate fi concepută fără reforma juridică.
Sistemul juridic reprezintă avanpostul progresului social, fiind conceput să răspundă atât
nevoilor contemporane cât şi a celor din viitor. Evoluţia societăţii face ca viitorul să devină
prezent, iar prezentul să devină trecut. Din această perspectivă, actele juridice cunosc şi ele
un proces natural de îmbătrânire, de perimare, funcţie şi de nivelul de generalitate la care
au fost elaborate. Oricât de generale şi oricât de stabile ar fi, actele juridice necesită un
proces continuu de înnoire. De aceea, cerinţa modernizării eşafodajului juridic ce
reglementează activitatea sportivă este imperativă, și astfel devine principalul obiectiv. Cu
atât mai mult, schimbările structurale preconizate la nivel organizatoric, administrativ şi
instituţional trebuiesc, şi pot fi, pregătite în prealabil de o construcţie juridică adecvată.
Domeniul care prezintă cel mai mare decalaj faţă de standardele internaţionale este
cel al resurselor materiale. În privinţa bazelor sportive şi al dotărilor, România prezintă o
mare rămânere în urmă faţă de cerinţele actuale ale sportului. Eforturile investiţionale nu au
reuşit încă să atenueze ecartul ce ne separă de media europeană, datorită faptului că
ameliorarea acestui indicator necesită mari resurse financiare de care România nu a dispus
şi nu dispune încă. Din acest motiv, este necesară o politică coerentă pe termen mediu şi
lung pentru ca, prin investiţiile în infrastructura sportivă, să asigure tuturor ramurilor
sportive cel puţin cerinţele minime internaţionale. O soluție la această problemă ar fi
angrenarea mediului privat in parteneriat cu administratia publică.
O altă problemă serioasă ce merită menționată, o reprezintă numărul tot mai mic de
medici sportivi şi mai ales dezinteresul absolvenţilor de a se îndrepta spre această ramură
medicală, motiv pentru care se vor întreprinde măsuri rapide, optimizate în comun acord cu
Ministerul Sănătăţii.
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Indiferent de problemele sportului, România are un potenţial uriaş- cel al populațieicare nu poate fi neglijat. Dintre tipurile de resurse necesare obţinerii rezultatelor sportive:
umane, financiare, materiale şi de oricare altă natură (cunoştinţe ştiinţifice, tehnologii,
know-how etc), resursa umană, în cazul de faţă populaţia, are cel mai înalt grad de
predictibilitate şi stabilitate. Acest fapt este un avantaj real deoarece intervenţiile la nivelul
celorlalte resurse sunt mai facile şi pot produce efecte rapide. În timp, România va acoperi
decalajele pe celelalte componente ale resurselor ce o despart de celelalte ţări, astfel încât,
în condiţiile menţinerii populaţiei la acelaşi nivel, există reale şanse ca România, cu o
guvernare performantă, să urce în primele 7 locuri din Uniunea Europeană corespunzător
clasamentului ocupat după numărul de locuitori.
Principalele obiective ale politicii publice sectoriale în domeniul sportului sunt:
 Elaborarea unei Strategii Naționale în domeniul Educației Fizice și Sportului pe
termen mediu și lung, în cooperare cu Federațiile Sportive și Comitetul Olimpic
Sportiv Român, în concordanță cu prevederile europene în materie;
 Modificarea și completarea legislației în domeniul sportului ( de ex. legea
sponsorizării, a parteneriatului public – privat sau cea a voluntariatului), pentru ca
acestea să contribuie la dezvoltarea sportului de masă și de performanță;
 Introducerea în aria curricular şcolară a disciplinei ,,Nutriţie’’, în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii ;
 Reorganizarea sistemului sportului de masă şi de performanţă pentru persoanele cu
handicap precum şi elaborarea programelor de activităţi ale acestora, adecvate
diferitelor tipuri de handicap ;
 Stimularea practicării sportului prin facilitarea accesului unui număr cât mai mare de
cetățeni la activități sportive individuale și/sau colective, prin interelaționarea între
diferite subsisteme, instituţii şi structuri sportive;
 Promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului
de toleranţă şi fair-play în societate;
 Dezvoltarea sistemului medical de specialitate, respectiv a policlinicilor sportive;
 Perfecţionarea organizării şi funcţionării sistemului naţional de educaţie fizică şi
sport;
 Încurajarea accesului la finanțări nerambursabile europene și a parteneriatelor
public-private (PPP) atât pentru investiții în domeniul sportului (de exemplu,
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modernizarea bazelor sportive – de masă și de performanță), cât și pentru
implementarea de programe sportive și de viață sănătoasă;
 Sprijinirea infrastructurii sportului de masă, în parteneriat cu autoritățile publice
locale și mediul privat din comunitățile respective, prin asigurarea unei infrastructuri
adecvate la nivelul colectivităților locale (piscine municipale, terenuri
multifuncționale în parcuri, pârtii de ski, săli de gimnastică și fitness deschise
publicului);
 Stimularea sportului de performanță, ţinând cont de tradiţie, de condițiile material
necesare şi de caracterul semnificativ şi constant al contribuției la reprezentarea
României;
 Elaborarea unor programe speciale pentru dezvoltarea activităţilor sportive din
mediul rural, în corelare cu programele naţionale de dezvoltare rurală;
 Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională a sportivilor care se află în
incapacitatea de a mai continua activitatea sportivă, ca urmare a unor accidente
cauzate de practicarea sportului respectiv sau datorită vârstei;
 Lupta împotriva corupției, dopajului, violenței în sport și a pariurilor trucate, în
special prin promovarea măsurilor de prevenire, de educaţie şi de sancţionare;
 Finanțarea corectă a sportului și mai ales a celui competițional va putea aduce
beneficii sinergetice în următorii ani, atât în ceea ce privește creșterea nivelului
indicatorilor de sănătate a tinerilor, cât și îmbunătățirea imaginii țării prin câștigarea
de medalii și premii. Vom stimula prin politici fiscale adecvate implicarea mediului
privat în finanțarea sportului atât în forma mecenatului, cât și în forme economicocomerciale.

3. DIRECŢII DE ACȚIUNE
Înaintea banilor, a condiţiilor de practicare a sportului, a dotărilor sălilor de sport etc,
stă interesul uman personal şi colectiv. În lipsa acestora investiţia în sport nu se justifică, iar
sportul devine „o formă fără fond”. Performanţele sportive trebuie să reflecte rezultatele
activităţilor de masă şi să provină din plăcerea de a concura, din nevoia intimă de a practica
sportul, din conştiinţa fiecăruia că sportul este benefic pentru el şi comunitatea sa, din
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dorinţa de afirmare socială, din orice trăire, sentiment sau convingere interioară. Numai aşa
sportul poate să aducă beneficii sociale în lipsa cărora statul nu poate justifica interes.
Adoptarea măsurilor de stimulare socială urmăreşte reacţia socială, însemnând
creşterea interesului şi a emulaţiei în rândul tuturor factorilor implicaţi sau incidenţi
sportului. Aici sunt vizate instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile
neguvernamentale şi cele profesionale, entităţile patrimoniale, sportivi, cadrele tehnice din
sport şi nu numai, tineri, copii şi populaţia în general.
Pentru realizarea acestui obiectiv ne vom raporta la principalele direcţii ale politicii
publice sectoriale sport, care sunt: Sportul pentru toţi; Sportul pentru persoane cu
handicap; Sportul de perfomanţă şi Sportul şcolar şi universitar.

A) SPORTUL PENTRU TOŢI
În cadrul petrecerii timpului liber sportul nu primeşte prioritate în raport cu
televizorul, activitate cu care adulţii petrec cel mai mult timp al zilei. Cetăţenii explică
dispoziţia redusă de a practica sport cu lipsa timpului liber şi cu numărul restrâns al
posibilităţilor.
Majoritatea sportivilor de agrement nu fac antrenamente într-un cadru organizat
deşi la nivelul municipiilor au apărut posibilităţi sportive oferite de prestatori specializaţi
(săli de fitness, terenuri de sport), însă s-a redus numărul posibilităţilor sportive gratuite,
accesibile tuturor. Astfel, posibilitatea de a face sport poate deveni privilegiul persoanelor
care îşi permit financiar această activitate, pentru celelalte categorii este necesar asigurarea
infrastructurii de bază favorabile activităţilor sportive (Ex.Dotarea parcurilor de pe lângă
blocuri cu aparate de fitness).
Măsura dezvoltării/extinderii sportului de agrement este influenţată şi de faptul că în
momentul de faţă angajatorii nu au recunoscut faptul că ocrotirea sănătăţii angajaţilor este
un interes comun, al cărui mijloc de realizare poate fi reprezentat de activităţile sportului de
agrement. S-ar putea mobiliza mase importante cu ajutorul unor posibilităţi sportive
organizate de angajatori, fapt care pe lângă ocrotirea sănătăţii ar avea un efect pozitiv şi
asupra productivităţii şi spiritului de echipă al angajaţilor.
Valorificarea turistică a sportului de agrement momentan este doar probabilă, nu
este la nivelul posibilităţilor. Turismul sportiv existent nu se conformează la cererile
existente, şi în momentul de faţă există numai idei în ceea ce priveşte conectarea acestora
într-un sistem judeţean şi creşterea gradului de utilizare al acestora.
Există iniţiative în ceea ce privește realizarea pistelor de ciclism, alei de promenadă,
însă este redus numărul investiţiilor de acest gen (construire de complexuri sportive, bazine
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de înot, pârtii de ski, clădiri multifuncţionale), şi nu este frecventă nici colaborarea dintre
agenţii turistici şi prestatorii de servicii sportive.
Pentru dezvoltarea fizică armonioasă a populaţiei, promovarea valorilor sportive şi
cultivarea apetitului pentru recreere la toate vârstele trebuie avută în vedere:
 Creşterea numărului de acţiuni sportiv‐recreative atât la nivel naţional, judeţean şi
local;
 Atragerea unui număr sporit de participanţi la acţiunile sportiv‐recreative;
 Extinderea şi diversificarea ofertei de servicii sportive către populaţie, specifice
sportului pentru toţi;
 Dezvoltarea activităţii competiţionale şcolare şi universitare, promovarea valenţelor
educative ale sportului, precum şi selecţionarea tinerilor pentru sportul de
performanţă;
 Extinderea şi marcarea pistelor de bicicletă, precum şi crearea unor centre de
închiriere a bicicletelor.

B) SPORTUL PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
O altă direcţie de acţiune, pe lângă creşterea interesului guvernamental şi al
alocărilor de resurse către activităţile de masă, o va reprezenta şi susținerea activităţilor
sportive pentru persoanele cu handicap. Această direcţie răspunde şi recomandărilor
Comisiei Europene, elaborate în vederea creşterii rolului social-educativ al sportului.
Legat de ramura sportului pentru persoane cu handicap, trebuie avute în vedere
umătoarele linii directoare:
 Reorganizarea sistemului sportului pentru persoanele cu handicap de către
instituţiile şi organizaţiile naţionale şi judeţene precum şi elaborarea programelor de
activităţi ale acestora, adecvate diferitelor tipuri de handicap;
 Încheierea de parteneriate cu organul administraţiei publice centrale de specialitate
pentru persoane cu handicap, în vederea susţinerii activităţii sportive a persoanelor
cuprinse în această categorie de protecţie socială;
 Elaborarea unui program naţional dedicat sportului pentru persoanele cu handicap,
în care să se prevadă minim condiţiile oferite pentru practicarea diverselor ramuri de
sport, în cadru organizat, precum şi posibilitatea practicării sportului de performanţă
a acestei categorii de persoane;
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 Amenajarea de locuri speciale pentru practicarea sportului de către persoanele cu
handicap;
 Cooptarea de specialişti care să pregătească şi să organizeze acţiuni sportive
dedicate persoanelor cu handicap
 Elaborarea unor proiecte şi programe prin care să încurajeze practicarea exerciţiilor
fizice şi a sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, în
scopul dezvoltării personalităţii şi integrării sociale a acestora;
 Sprijinirea persoanelor cu handicap în vederea participării la competiţiile naţionale şi
internaţionale destinate persoanelor cu handicap.

C ) SPORTUL ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR
Este dovedit faptul că activitatea sportivă din copilărie are un efect pozitiv asupra
dispoziţiei de a practica sport la maturitate. Aşadar educaţia fizică şi sportul şcolar
reprezintă o ocazie unică şi de nerepetat în formarea modului de viaţă sportiv al categoriilor
de vârstă respective.
Majoritatea elevilor desfăşoară activităţi sportivă în cadrul orelor de educaţie fizică
din programul şcolar şi în activităţile extraşcolare, aşadar aceasta ar fi platforma ideală
pentru conştientizarea importanţei sportului şi al modului de viaţă sănătos.
Scopul principal al orei de educaţie fizică şi sport este dezvoltarea mişcării corporale
a copiilor, asigurarea unei condiţii fizice favorabile, în timp ce activităţile sportive ale elevilor
îndeplinesc roluri de activităţi de agrement asigurând posibilităţi sportive plăcute. Este
regretabil însă că majoritatea elevilor fac mişcare exclusiv în cadrul orelor de educaţie fizică
şi sport. Printre principalele cauze ale acestui fapt se întâlnesc lipsa de motivaţie a
profesorilor de educaţie fizică, şi greutăţile financiare şi administrative. Activităţile sportive
din afara orelor şcolare depind într-o măsură considerabilă de atitudinea/modul de
abordare al profesorilor de educaţie fizică şi pot fi percepute ca excepţii îmbucurătoare.
Odată cu creşterea vârstei scade intensitatea sportivă. În trecut singura concurenţă a
sportului a fost învăţatul, astăzi, datorită multiplelor posibilităţi de petrecere a timpului liber
elevii fac mai puţină mişcare, optând, în schimb, pentru alte activități (calculator, televizor,
internet, club etc.).
Principalele măsuri de dezvoltare a sportului şcolar şi universitar sunt:
 Menţinerea unei bune colaborări între Ministerul Tineretului şi Sportului cu cel al
Educaţiei Naţionale;
 Sprijinirea activităţii Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;
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 Promovarea sportivilor absolvenţi ai structurilor sportive şcolare/universitare, către
cluburile sportive de performanţă;
 Acordarea de facilităţi (alimentaţii de efort, cofinanţare de competiţii, premieri,
echipament, cantonamente, medicamentaţie de efort etc.) sportivilor componenţi ai
structurilor sportive şcolare/universitare;
 Orientarea absolvenţilor de liceu către Facultăţile de Educaţie Fizică, Şcoala
Naţională de Antrenori;
 Dezvoltarea ofertei educaţionale privind sportul şcolar şi universitar;
 Reiniţierea competiţiilor sportive interşcolare la nivel local şi la nivel judeţean pentru
sportivii nelegitimaţi;
 Elaborarea unui program ,,Fiecare şcoală, o clasă sportivă’’;
 Stimularea înfiinţări echipelor de majorete şi organizarea de concursuri între acestea,
cu scopul de a implica cât mai mulţi tineri în activitatea sportivă şi de a se promova
imaginea şcolilor şi universităţilor din România.
 Introducerea în şcoli a sportului (ramuri de sport - ex. Karate, Dans Sportiv etc.) ca şi
materie opţională. Această măsură poate da cu siguranţă posibilitatea tuturor
copiilor să facă sport organizat, fără bani. În această ordine de idei, prin această
măsură se vor creea întreceri, competiţii şi campionate pe şcoli la toate sporturile,
contribuind activ la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şcolare şi la creşterea bazei de
selecţie a sportului de performanţă.
 Modificarea programului şcolar al elevului, astfel încât acesta să aibă timp pentru
teme și meditații, dar și să-i rămână timp de odihnă, joacă, și practicarea sportului în
mod organizat. Măsura nu afectează orele de sport obligatorii, atât de necesare şi
din ce în ce mai puţine, iar implementarea lui se poate accelera şi cu o discuţie
deschisă între reprezentanţii instituţiilor de sport şi cei ai instituţiilor de învaţământ,
cu scopul de a se încheia parteneriate reale şi durabile în interesul sportului şi al
învăţământului.

D) SPORTUL DE PERFORMANȚĂ
În decursul timpului România a cunoscut rezultate şi satisfacţii sportive deosebite. În
mod constant pe podiumurile europene, mondiale sau olimpice au urcat sportivi români
care au făcut istorie, şi au rămas în istorie. Drapelul şi imnul României s-au înălţat
victorioase în ciuda tuturor crizelor politice şi economice. Se poate spune că cel puţin în
privinţa dificultăţilor de acest fel România are experienţă, reuşind să le depăşească,
oarecum, conform dictonului: „nu există probleme, ci doar soluţii la probleme”.
O nouă criză, de această dată mondială, obligă sportul românesc să apeleze la acelaşi
dicton şi să aleagă un nou drum, aceasta cu atât mai mult cu cât rezultatele sportive ale
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ultimei perioade nu au fost dintre cele mai remarcabile. Dar, mai mult, nevoia unui nou
drum este dictată de cerinţele înnoirii, reformării, revitalizării sportului românesc în
concordanţă cu reformarea întregii societăţi.
Este recunoscut faptul că în perioada regimului comunist, în ciuda dificultăţilor
economice statul investea semnificativ mai mult în procesul de selecţie a sportivilor.
Metodele folosite, devenite clasice, se concretizau în organizarea de competiţii la nivel de
masă (daciada, spartachiada, campionate şcolare, universitare, concursuri muncitoreşti,
concursuri săteşti, orăşeneşti, judeţene, naţionale etc). După anii ‘90, din motive mai mult
sau mai puţin obiective, mare parte din aceste activităţi au fost întrerupte.
Însă, România deţine resurse suficiente revenirii în topurile sportive, mai ales în
privinţa potenţialul uman, concretizat în numărul mare de tineri valoroşi şi cadre tehnice
înalt calificate. Pentru aceasta, se impune identificarea soluţiilor optime de reformare, prin
care, în condiţii de solidaritate socială şi voinţă politică, să se reuşească relansarea sportului
românesc. Prezentul document, fiind unul din aceste soluţii, a urmărit ca, în vederea
sensibilizări tuturor factorilor sociali, să răspundă următoarelor cerinţe:



să fie predictibil şi realizabil în condiţii de eficienţă economică;
să răspundă unei categorii cât mai largi de beneficiari.

Pentru revigorarea sportului românesc este nevoie de emulaţie, interesul personal și
colectiv de a practica sportul şi de a concura. Mecanismele emulaţiei sportive se bazează pe
trezirea interesului cât mai multor indivizi de a interacţiona în plan sportiv.
Stimularea personală vizează interesul personal ca fiind cel mai puternic factor
motivant al acţiunii umane. De aceea, orice măsură întreprinsă în scopul stimulării este
benefică în condiţiile în care este legală, oportună şi eficientă.
În ceea ce priveşte sportul, acest obiectiv vizează două aspecte: stimularea
sportivului şi stimularea oricărei persoane care contribuie la desfăşurarea actului sportiv
(antrenor, profesor, medic etc).
Principalele forme de stimulare a sportivului pot fi încadrate în: recunoaşterea
socială a practicării sportului, recompensele materiale şi financiare pentru obţinerea
performanţelor sportive, asigurarea unor venituri financiare constante de tipul
indemnizaţiilor, cariera sportivă şi cea post-sportivă etc.
Pentru a constitui un real factor motivaţional, cariera trebuie să asigure un traseu
predictibil şi stimulativ financiar pe perioada practicării sportului (cariera sportivă), cât şi
ulterior acesteia (cariera post-sportivă). La această dată, cele două componente sunt
reglementate nesatisfăcător. În perioada de activitate sportivă se poate vorbi în concret
despre o carieră, şi nu neapărat în termeni laudativi, doar în privinţa sportivilor profesionişti
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al căror regim lucrativ este reglementat de contractele de muncă supuse regimului comun
de dreptul muncii. În zona sportului de amatori, stimularea financiară îmbracă diverse forme
de venit, cu caracter neregulat, ce nu pot fi circumscrise conceptului de carieră.
Totodată, în România se constată o slabă concurenţă la nivelul cluburilor şi
asociaţiilor sportive. În general marea performanţă este monopolizată de câteva cluburi
care, într-o formă sau alta, sunt susţinute în mod direct de către stat. Suportul statului este
benefic atâta timp cât nu dezavantajează marea masă a beneficiarilor sau nu perturbă
procesele sociale. Există aprecieri argumentate, pro şi contra susţinerii directe a statului,
urmând să se răspundă dacă, sau cât de mult, este afectat principiul egalităţi de tratament şi
şansă. Şi Comisia Europeană avertizeaza, prin intermediul Cartei Albe privind Sportul, asupra
acestor aspecte.
Un rol aparte îl au federaţiile naţionale sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român cu sprijinul cărora Ministerul Tineretului și Sportului va putea imprima o evoluţie
ascendentă sportului românesc. Declarate prin lege organizaţii de utilitate publică, le revin
drepturile şi sarcinile corelative acestui statut. Statul nu trebuie să intervenă în organizarea
internă a entităţilor sportive din sectorul privat. Totuşi susţinerea financiară pe care o
acordă trebuie sa fie mai strict corelată cu standardele de calitate, cantitate, eficienţă și
transparență ale beneficiarilor - entităţile sportive. Astfel, se va asigura o concurenţă reală
în vederea îmbunătăţirii rezultatelor sportive şi totodată se va asigura un sistem echitabil şi
predictibil de accedere la resursele bugetului de stat.

Principalele măsuri de susţinere şi dezvoltare a sportului de performanţă:
 Printre problemele generale ale sportului de performanţă apare şi lipsa banilor sau
numărul redus al sponsorilor. Este vitală găsirea unei modalităţi de finanţare
substanţială a tuturor sportivilor (antrenamente, cantonamente, echipamente,
medicamentaţie de efort, asigurări medicale, deplasări în competiţii, premieri etc.),
care ne reprezintă şi participă la campionatele naţionale sau internaţionale;
 Trebuie avută în vedere dezvoltarea ofertei sportive de performanţă, precum şi
susţinerea selecţiei, pregătirii şi promovării copiilor şi juniorilor;
 Susţinerea pregătirii sportivilor de performanţă din România;
 Redefinirea sporturilor prioritare şi încurajarea acestora indiferent dacă sunt
olimpice sau neolimpice, având în vedere numărul de sportivi legitimaţi şi
nelegitimaţi;
 Realizarea unor colaborări reale între unităţile sportive juvenile şi cele de
performanţă;
 Ridicarea standardului de performaţă ;
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 Atragerea competiţiilor de nivel european şi mondial în România, cu scopul
promovării sportului la nivel naţional dar şi ca un mijloc de dezvoltare economică;
 Măsuri de stimulare a rămânerii în ţară a acelor sportivi, care în competiţiile
naţionale sau internaţionale au obţinut performanţe notabile;
 Sportul de performanţă necesită aplicarea măsurilor de eficientizare a utilizării
timpului (scheme de antrenament, proceduri, tehnici noi etc.), cerând specialiştilor
din sport să asigure un nivel tot mai ridicat de rigurozitate ştiinţifică şi implicit de
eficienţă sportivă.

4. CONCLUZII
Aşadar, sportul are legătură cu aproape fiecare domeniu al vieţii şi dezvoltarea
acestuia este o investiţie favorabilă datorită efectului pe care îl are asupra diferitelor
domenii ale economiei şi societăţii în ansamblul ei. Sportul în economie poate produce o
cifră de afaceri importantă iar impozitul pe cifra de afaceri poate fi o sursă importantă
pentru buget şi economia naţională. Totodată, locurile de muncă apărute în acest sector
contribuie la diminuarea şomajului.
Administraţia publică necesită capacităţi de prognozare şi adaptare sporite. Pentru
aceasta actorii publici trebuie să monitorizeze procesele sociale, să culeagă şi să analizeze
informaţiile din zona socială, şi să elaboreze politici şi măsuri optimizate evoluţiei societăţii.
PNL îşi propune să transpună în practică aceste deziderate prin evaluarea corectă a stării
actuale a sportului românesc şi a factorilor care pot influenţa viitorul, pe baza cărora să
performeze reacţia instituţională.
Creşterea indicatorilor sportivi (calitativi, cantitativi şi financiari) presupune un efort
conjugat atât a administraţiei publice centrale şi locale cât şi a partenerilor sociali.
Creşterea proporţiei populaţiei care face sport în mod regulat, poate avea ca rezultat
o economisire considerabilă pentru stat prin diminuarea diferitelor cheltuielilor sanitare
(concediile medicale, diferite tratamente, compensarea reţetelor, etc. ).
Având în vedere rolul şi importanţa sportului, ca urmare a celor expuse în acest
document, vom elabora și aplica politici privind:
 Stimularea fiscală a companiilor private care finanțează sau sponsorizează asociațiile
sportive de masă/performanță;
 Crearea unor centre de recuperare performante în stațiuni balneo-climaterice, în
parteneriat public-privat;
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 Creșterea accesului populației la activități sportive organizate de direcțiile județene
de sport și tineret;
 Dezvoltarea activităților sportive pentru persoanele cu dizabilități, atât pe linia
sportului de masă (inclusiv sportul școlar şi universitar), cât și pe cea a sportului de
performanță;
 Organizarea de competiții școlare în scopul acomodării tinerei generații cu regulile și
valorile competiției: respect, excelență, fair-play, spirit de echipă;
 Reglementarea activității de supraveghere și control a direcțiilor județene de sport și
tineret, privind activitatea sportivă;
 Promovarea sportului universitar, mai ales prin organizarea de competiții între
universități și centre universitare, precum și sprijinirea participării acestora în
competițiile internaționale;
 Asigurarea unei pregătiri profesionale și universitare de calitate în domeniul
educației fizice, cu exigență mărită în acordarea diplomelor pentru studii superioare
în domeniu;
 Reorganizarea sistemelor de finanțare publică a federațiilor sportive, după criterii
clare și transparente;
 Continuarea sprijinului acordat federaţiilor sportive naţionale în relaţiile lor cu
organizaţiile internaţionale pe ramură de sport, în vederea atragerii către România a
cât mai multor competiţii şi evenimente de anvergură internaţională;
 Continuarea programului de reconversie socio-profesională pentru sportivii de
performanţă la retragerea lor din cariera sportivă;
 Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională a sportivilor care se află în
incapacitatea de a mai continua activitatea sportivă, ca urmare a unor accidente
cauzate de practicarea sportului respectiv;
 Sprijinirea colaborării între federațiile sportive naționale și administrația centrală și
locală, în sensul consultării reciproce în cadrul proiectelor de reabilitare sau
extindere a infrastructurii existente, precum și a celor de construcție de
infrastructură nouă;
 Încurajarea sportivilor de performanţă şi a antrenorilor acestora pentru a-şi continua
cariera în ţară şi a contribui la îmbunătăţirea rezultatelor sportive româneşti pe plan
intern şi internaţional;
 Înființarea unor secții de medicină sportivă în cadrul spitalelor județene, acolo unde
nu există policlinici sportive;
 Încurajarea accesului la finanțări nerambursabile europene, precum și a
parteneriatelor public-private pentru investiții în domeniul medicinei sportive (de
exemplu, policlinici sportive);
 Continuarea dezvoltării infrastructurii pentru sportul școlar și universitar;
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 Reașezarea pe coordonate de calitate, performanță și utilitate a infrastructurii
existente pentru sportul de performanță, olimpic și paralimpic;
 Reorganizarea Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței în Sport pentru
eficientizarea combaterii violenței la manifestările sportive;
 Promovarea acţiunilor de voluntariat în sport;
 Încurajarea încheierii de acorduri bilaterale la nivelul ministerelor cu atribuții în
domeniul sportului (Educației, Apărării Naționale, Tineretului și Sportului) cu instituții
similare din țări cu tradiție în sport, promovând schimburi de experiență în domeniul
educației fizice, antrenoratului și științei sportului.

În concluzie, pentru implementarea cu succes a măsurilor propuse în domeniul
sportului, se va acționa cu prioritate pentru creșterea calității infrastructurii sportive și a
programelor privind sportul de masă, încurajarea și sprijinirea în mod activ a performanței
sportive, reproiectarea legislației actuale și reașezarea sistemului pe principii de
transparență și performanță.
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