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„Sportul face parte din patrimoniul oricărui bărbat şi al oricărei femei, 

iar absenţa acestuia nu poate fi nicicând compensată.” 

Pierre de Coubertin  
 

Sportul în UE înseamnă toate formele de activităţi fizice care, printr-o participare mai mult sau 

mai puţin organizată, au drept obiectiv ameliorarea condiţiei fizice şi psihice a persoanei, 

dezvoltarea relaţiilor sociale sau dobândirea unor rezultate pozitive în competiţiile de toate 

nivelurile. Sportul este un fenomen social şi economic în continuă dezvoltare, cu o contribuţie 

importantă la obiectivele strategice ale Uniunii Europene referitoare la solidaritate şi 

prosperitate. Idealul olimpic de dezvoltare a sportului în vederea promovării păcii şi înţelegerii 

între naţiuni şi culturi, precum şi a educaţiei celor tineri, s-a născut în Europa şi a fost susţinut 

de Comitetul Olimpic Internaţional şi de Forul Olimpic European. (Cartea Albă a Sportului – 

UE) 

România nu poate face, în acest context, notă discordantă în raport cu legislaţia europeană în ceea ce 

priveşte educaţia fizică şi sportul, organizarea şi finanţarea acestui sistem. 

Orientarea către politici în domeniul sportului se poate efectua în UE, dar mai ales în 

România, prin sprijinirea cu date, cifre şi o responsabilizare a politicului şi a 

comunităţilor locale în scopul identificării şi implementării unor sisteme lucrative 

adecvate. 

Lansarea acţiunilor politice şi cooperarea sporită la nivelul UE pe tema sportului trebuie să fie 

susţinute de o bază solidă de cunoştinţe. Calitatea, relevanţa şi comparabilitatea datelor trebuie 

să fie îmbunătăţite pentru a permite o planificare strategică mai bună şi adoptarea de decizii 

adecvate în domeniul sportiv. 

Recunoaşterea tot mai largă (ONU, UNESCO, OMS, UE) a rolului sportului în creşterea calităţii 

vieţii, dezvoltarea durabilă, diminuarea criminalităţii, creşterea şi stabilitatea economică, 

dezvoltarea resursei umane pe termen mediu şi lung fac tot mai multe state/naţiuni să plaseze 

problematica privitoare la „un mod de viaţă sănătos” între subiectele legate de strategia şi 



siguranţa naţională, vizând orizonturi de timp ce ating şi chiar depăşesc, ca obiective şi măsuri, 

anul 2020. 

Ţinând seama de importanţa rolului demonstrat jucat de activităţile fizice în asigurarea unui nivel 

ridicat de sănătate, a unui climat social responsabil şi activ, a unei dezvoltări economice stabile, a unei 

incluziuni sociale a categoriilor defavorizate, ca şi de transformările sociale, economice şi de educaţie 

la nivel naţional, statul român, prin autorităţile sale plasate la cel mai înalt nivel, trebuie să-şi propună 

lansarea şi susţinerea unei strategii care să vizeze modificări importante în organizarea şi dezvoltarea 

domeniului Educaţiei Fizice şi Sportului din România în acord cu tendinţele, acordurile şi 

parteneriatele internaţionale şi cu interesele proprii pe termen lung. 

Sportul este recunoscut ca făcând parte integrantă din realitatea socială, culturală şi economică a 

României şi ca factor de consolidare a imaginii şi relaţiilor sale internaţionale. 

Statul român trebuie să îşi asume misiunea de a susţine şi dezvolta Sistemul Naţional de 

Educaţie Fizică şi Sport prin mijloacele specifice unui stat de drept cu o economie de piaţă 

funcţională. 

 Noi, semnatarii acestei Declaratii, militam in acest sens, pentru: 

1. creşterea gradului de participare activă a populaţiei de toate vârstele la activităţi 

sportive cu caracter permanent, în interesul păstrării şi ridicării nivelului de 

sănătate individuală, al ridicării nivelului de coeziune, integrare şi încredere 

socială a membrilor societăţii etc.; 

2. creşterea gradului de practicare a activităţilor sportive, cu precădere în  rândul 

copiilor şi tinerilor, în scopul formării şi dezvoltării lor pentru a deveni cetăţeni 

activi, educaţi şi responsabili; 

3. creşterea gradului de implicare a factorului uman generator de plus valoare şi 

dezvoltare economică, prin iniţiativa privată şi încurajarea investiţiilor în sport, pentru 

crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea acestui sector ca unul din motoarele 

relansării economice a ţării; 



4. creşterea nivelului şi calităţii reprezentării României ca generatoare de excelenţă 

şi în sportul de preformanţă la cele mai înalte cote ale competiţiilor sportive 

desfăşurate pe plan mondial; 

 

Scopul acestei declaratii este cel de a de a implementa o strategie nationala care sa identifice 

căile dezvoltării continue, a organizării şi funcţionării performante a sistemului naţional de 

educaţie fizică şi sport, de aplicare corectă a prevederilor legislaţiei europene în vigoare şi de 

corelare a legislaţiei noastre cu cea a UE în scopul obţinerii următoarelor deziderate majore:  

 

 România -  o ţară cu o populaţie sănătoasă şi viguroasă; 

 România - o ţară cu o populaţie cu o educaţie şi o capacitate de 

comunicare interumană exersată inclusiv prin educaţia fizică şi practicarea 

sportului; 

 România - o ţară de excelenţă, vizibilă în lume prin valorile sale sportive de 

excepţie.  

 

 Obiective generale propuse 

a) îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea nivelului de educaţie, socializarea populaţiei 

şi prin practicarea educaţiei fizice şi a sportului, ameliorarea potenţialului  psiho-

biomotric şi intelectual al populaţiei tinere prin dezvoltarea activităţilor de educaţie 

fizică şcolară şi universitară; 

b)  perfecţionarea organizării şi funcţionării sistemului naţional de educaţie fizică şi sport;  

c) promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de 

toleranţă şi fair-play în societate, promovarea măsurilor de prevenire, de educaţie şi 

de sancţionare a actelor de dopaj şi violenţă în sport; 

d) optimizarea activităţilor sportive şcolare şi universitare în cadrul asociaţiilor sportive 



şcolare şi universitare, precum şi în unităţile de învăţământ în care este organizat 

învăţământul sportiv integrat şi suplimentar; 

e) optimizarea activităţilor din cadrul „Programului Naţional Sportul pentru toţi'' la nivel 

naţional, regional şi local; 

f) dezvoltarea activităţilor din cadrul „Programului Naţional de Promovare a Sportului de 

Performanţă”; 

g) dezvoltarea şi sprijinirea financiară a „Programului Naţional de Întreţinere a Bazelor 

Sportive”; 

h) elaborarea unor programe speciale pentru dezvoltarea activităţilor sportive în mediul 

rural, în corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală; 

i) optimizarea formarii şi perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţiei fizice şi a 

sportului; 

j) creşterea contribuţiei cercetării ştiinţifice şi a medicinii sportive pentru susţinerea şi 

dezvoltarea domeniului; 

k) utilizarea eficientă şi transparentă a fondurilor publice alocate finanţării programelor 

sportive şcolare şi universitare; 

l) construirea de noi baze sportive şcolare şi universitare şi modernizarea bazelor sportive 

existente, precum şi construirea unor baze sportive moderne pentru centrele 

olimpice de pregătire şi pentru loturile naţionale reprezentative, construirea unor 

complexe sportive de interes naţional – stadioane, bazine de înot, patinoare, săli 

polivalente; 

m) dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor internaţionale în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului, în concordanţă cu politica externă a României. 

 

 

 



Sportul si activitatea fizică, reprezintă un sector dinamic, cu o dezvoltare rapidă şi un impact 

macro-economic subestimat. Acesta poate fi utilizat drept instrument de dezvoltare locală şi 

regională, de regenerare urbană sau de dezvoltare rurală.  

Sportul beneficiază de sinergii cu sectorul turistic şi poate stimula modernizarea infrastructurii, 

precum şi încheierea de noi parteneriate de finanţare a bazelor sportive şi recreative.  

De aceea, sportul trebuie să devină o subcomponentă importantă a unui sistem naţional 

economic performant.  

 

Obiectivele activităţilor de finanţare a sportului sunt: 

 40-45% din populaţia României să devină consumatori de activităţi sportive şi de 

recreere; 

 Crearea, în paralel cu dezvoltarea infrastructurii şi o finanţare cu 1% din PIB  a 

acestui sector, a 350.000 de locuri de muncă; 

Pe termen mediu şi lung, consideram ca, polul finanţării ar trebui transferat dinspre bugetul de stat 

către finanţarea de la bugetele locale şi către autofinanţare, încurajându-se iniţiativa privată, 

parteneriatele publice-private şi promovarea de către comunităţile locale a sporturilor cu popularitate în 

rândul membrilor săi, statul român prin ministerul de resort (MTS),  MEC şi COSR urmând să se 

ocupe de activităţile de interes naţional.  

Recomandăm şi milităm pentru alocarea unui buget care să satisfacă cerinţele dezvoltării unui 

sistem sănătos şi pentru materializarea dezideratelor acestei strategii. 

 1% din PIB pentru sport - reprezintă unul din pilonii strategiei naţionale pentru 

următorii 4- 8 ani. Acest buget trebuie privit nu ca pe o cheltuiala ci ca pe o 

investitie in viitor: 

 finanţarea activităţii Ministerului pentru Sport şi Tineret, pentru programele curente, 

programele de cercetare şi stabilire de strategii, alocarea rentelor viagere etc.; 



 finanţarea programelor federaţiilor sportive naţionale; 

 finanţarea Comitetului Olimpic  Sportiv Român; 

 finanţarea organizării de către Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului 

Universitar al Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi al Campionatelor Naţionale 

Universitare; 

 finanţarea Programului Naţional de Promovare a Sportului de Performanţă; 

 finanţarea Programului Naţional de Promovare a Sportului pentru o viaţă activă şi 

sănătoasă; 

 finanţarea Programului Naţional de Întreţinere şi Reparaţii a Bazelor Sportive; 

Respectarea indicaţiilor UE de practicare a unor rate reduse ale TVA în cazul sportului, 

acordarea de facilităţi fiscale investiţiilor în sport, de preferat fiind  parteneriatele publice-

private cu instituţiile publice în baza unor proiecte viabile şi durabile reprezintă măsuri viabile 

de redresare a sistemului naţional sportiv. 

 

S.O.S. Beneficiarul final al materializării acestei strategii este naţiunea română. 

 Schimbările sunt mereu dificile, iar dificultatea lor e în general subestimată. Trebuie, în 

acest sens, să depunem toate eforturile ca Strategia Nationala în domeniul Sportului 

şi Tineretului să fie parte integrantă din viitorul Program de Guvernare a României şi 

clasa politica sa-si asume materializarea acesteia; 

 Organizaţiile nonguvernamentale sunt interesate de această schimbare şi vor fi cu 

siguranţă unul din partenerii materializării strategiei; 

 Societatea civilă cu toate componentele ei va pune umărul la materializarea ei ca un act 

de curaj şi o apreciere din partea naţiunii pentru schimbarea pe care ne-o dorim;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


