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Suntem in  lumea celui de  „Al Treilea Val”:

„În faţa omenirii stă un salt cuantic înainte. În faţa ei stă cea mai mare răsturnare socială şi cea mai

profundă restructurare creatoare din toate timpurile. Fără să ne dăm perfect seama suntem angajaţi în

construirea din temelii a unei remarcabile civilizaţii noi. Acesta este semnificaţia celui de AL Treilea

Val.

Dezmembrându-ne familiile, cutremurându-ne economiile, paralizându-ne orânduirile politice,

năruindu-ne valorile, Al Treilea Val afectează pe fiecare din noi” 

Alvin Toffler (Al Treilea Val)

Niciodată de-a lungul istoriei, lumea  nu s-a schimbat atât de rapid şi de dramatic ca în zilele

noastre.  Sportul  de  performantă este  si  el  afectat  de  foarte  multi  factori  incluzand:  schimbarile

demografice,gradul  de  dezvoltare  economica,  atitudinea  fata  de  sport,  existenta  alternativelor  de

petrecere a timpului  liber,  din ce in ce mai multe  companii  care opereaza la scara globala(culturile

nationale devin aproape similare) schimbarile de mediu, progresele in stiinta si tehnologie, cresterea

prapastiei dintre cei bogati si cei saraci . Modificări împortante sunt  si in ceea ce priveste concurenta

intre  naţiuni,  începând  cu  anul  2004,  exista  o  tendinţă  generală  de  creştere  a  cheltuielilor  pentru

sportivii din elita sportului, la care se face referire, uneori, ca la o  "cursă a înarmărilor sportive la nivel

global ". 

Acesti  factori si multi altii au afectat serios si sportul de performanta din judetul Caras-Severin.

Dacă la sfârşitul  anului 1989 existau cluburi  sportive cu secţii  pe ramuri de sport in toate   oraşele

judetului, la sfârşitul anului 2017 realitatea statistica este extrem de cruda( practic in afara de Resita si

Caransebes nu putem discuta despre sport de performanta in sporturi individuale olimpice). 

Intr-o lume în care schimbarea se face cu paşi repezi si in faţa unei presiuni tot mai ridicate a

competiţiei nu există decât o singura soluţie : aceea de adaptare a pregătirii de zi cu zi  la „idealul

sportiv”.
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Definiţia sportului

Definiția „sportului”  a fost stabilită de Consiliul Europei și reprezintă: „toate formele de

activităţi fizice care, printr-o participare mai mult sau mai puţin organizată, au drept obiectiv expresia

sau ameliorarea condiţiei fizice şi psihice, dezvoltarea relaţiilor sociale sau dobândirea unor rezultate

pozitive în competiţiile de toate nivelurile

 Către o   Sport  Europa    2020  

1. P  lan de lucru al UE pentru sport pentru perioada 2014-  2017  

In urma introducerii sportului în Tratatul de la Lisabona și în conformitate cu articolul 165 din

TFUE, Uniunea Europeană (UE) și statele membre și-au intensificat cooperarea în scopul dezvoltării

într-o  măsură  mai  mare  a  dimensiunii  europene  a  sportului.  Pentru  prima  dată,  statele  membre,

Președinția  Consiliului  și Președinția  Comisiei  au fost  invitate  să conlucreze pe baza unor principii

directoare  stabilite  de  comun  acord,  să  se  concentreze  asupra  unor  teme  prioritare  („integritatea

sportului”, „valorile sociale a sportului”, „aspectele economice ale sportului”) și să pună în aplicare

acțiuni specifice. Ca răspuns , Comisia Europeana a adoptat un Plan de lucru al UE pentru sport pentru

perioada 2011-2013.

Într-un domeniu în care UE are o competență de sprijin, planul de lucru a oferit un cadru valoros

pentru ca toți actorii să coopereze în mod coordonat și respectând reciproc competențele naționale și ale

UE, rezultatele lui devenind baza  planului  de lucru al UE pentru sport pentru perioada 2014-2017.

Priorităților  politice   ale  planului  plan  de lucru  al  UE pentru  perioada  2014-2017şi  de care

România trebuie să tina cont în elaborarea strategiei naţionale şi a unei noi legi în domeniul sportului,

se refera la integrarea sportului în domenii ale politicii UE și  includerea sportului în toate programele

de finanțare relevante ale UE .
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Acţiunile  planului UE pentru sport pentru perioada 2014-2017 se referă la  trei domenii  de

aplicare :

1. Rolul social al sportului , îmbrățișând promovarea dimensiunii europene a sportului , incluziunea 

socială , activitate de voluntariat și sportivă la nivel local , mediul , egalitatea de gen , educație și 

formare profesională și HEPA . 

2.Sport și economie , acoperind probleme de muncă și sportive ( dialogului social , sport ca un factor de

creștere economică și ocuparea forței de muncă ) , de dezvoltare regională , finanțarea durabilă a 

sportului , statistici , ajutoarele de stat și protecția drepturilor comerciale ale organizațiilor sportive . A 

fost adaugat si  fair-play-ul  financiar ( " dopaj financiar " ) , precum și problema de găzduirea de 

evenimente  mega sportive  în UE . 

3. Integritatea sportului , inclusiv anti - doping , aranjarea meciurilor , violență , lupta împotriva 

intoleranței și a discriminării.

    
   2. Problemele majore ale sportului

Pentru  a  realiza  o politica  a  sportului  care  în  viitor  să  aiba  succes  trebuie  să  plecăm de la

dovezile  concrete  şi  datele  existente  statistic  pentru   sport  şi  activitatea  fizică,  privind   gradul  de

participare  a  populatiei  în  activităţi  fizice,  comportamentul  tinerilor,  discriminarea,  şi  nivelurile  de

coruptie, violenta și dopaj in sport. 

În acest material prezentăm doar cateva constatări reiesite din următoarele trei studii :  sondaj

Eurobarometru privind sportul si activitatea fizica   (A-Special Eurobarometer 412 / Wave EB80.2 –

TNS Opinion & Social ), Comportamente de Sănătate la Copiii şi Adolescenţii din România (B-Studiu

HBSC/ WHO, 2010,Cluj), Barometrul de opinie publica – Tineret 2008  realizat de  Agenţia Naţională

pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor  (C-ANSIT)

A) Potrivit rezultatelor ultimului sondaj Eurobarometru privind sportul si activitatea fizica, 59% dintre

cetatenii Uniunii Europene nu fac niciodata sport sau rareori desfasoara activitati sportive, in timp ce

41% fac sport cel putin o data pe saptamana. Europa de Nord este mult mai activa fizic decat sudul si

estul. 70% dintre respondentii din Suedia au declarat ca fac sport sau activitati fizice cel putin o data pe

saptamana,  plasandu-se cu putin  inaintea  Danemarcei  (68%) si  Finlandei  (66%) si  fiind urmata  de

Olanda (58%) si Luxemburg (54%).70% dintre respondentii din Suedia au declarat  ca fac sport sau

activitati  fizice  cel  putin o data  pe saptamana,  plasandu-se cu  putin  inaintea  Danemarcei  (68%) si

Finlandei  (66%)  si  fiind  urmata  de  Olanda  (58%)  si  Luxemburg  (54%).  La  cealalta  extrema  a
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clasamentului se afla Bulgaria, unde 78% dintre persoane nu fac niciodata sport sau activitati fizice,

urmata de Malta (75%), Portugalia (64%), Romania (60%) si Italia (60%)

Sondajul arată că în special autoritățile locale ar putea face mai mult pentru a încuraja cetățenii

să fie activi din punct de vedere fizic. Deși 74% dintre respondenți sunt de părere că cluburile sportive

locale și alți furnizori oferă suficiente oportunități pentru activități fizice, 39% consideră că autoritățile

locale nu fac destul.

Principalele constatări ale sondajului sunt evidentiate in graficele de mai jos se refera la intrebarile :

1. Cât de des faceți sport?

2. Cât de des practicați alte activități fizice? 

6



7



8



9



10



B)Activitatea zilnică timp de o oră la copiii si adolescenţi din România este mult sub media

raportată de copiii din tări ca Slovacia, Finlanda, USA, Irlanda. Se remarcă o diferenţă intre sexe, si mai

ales o scadere semnificativă a activităţii fizice de la 11 ani la 15 ani (care este mult sub media HBSC

international). Faţă de 2006, se constată o usoară crestere a practicării exercitiului fizic.

C)Barometrul de opinie publica – Tineret 2008  realizat de  Agenţia Naţională pentru Sprijinirea

Iniţiativei Tinerilor  (ANSIT), ne spune la capitolul „Stil de Viata” urmatoarele :

• Consumul de alimente de tip fast-food este foarte ridicat în rândul tinerilor de până la 25 de ani. 

46% dintre tinerii între 20-24 ani şi 44% dintre cei între 14-19 ani consumǎ frecvent astfel de 

produse. Opţiunea pentru fast-food este cel mai des întâlnitǎ în rândul elevilor şi studenţilor 

(45%) comparativ cu tinerii activi pe piaţa muncii (32%) sau cu cei inactivi (27%). De 

asemenea, aceastǎ categorie de alimente este mult mai consumatǎ în mediul urban (41%) decât 

în cel rural (27%). 

• Atât fumatul cât şi consumul de cafea şi alcool înregistrează creşteri semnificative pentru grupa 

de vârstă 20-24 ani: 16% dintre tinerii între 14-19 ani fumează des sau destul de des, 23% dintre 

ei beau cafea şi 5 % dintre ei consumǎ alcool în acelaşi mod, în timp ce pentru tinerii de 20-24 

de ani aceastǎ frecvenţǎ a consumului se înregistrează la 33% pentru fumat, la 44% pentru 

consumul de cafea şi la 10% pentru consumul de alcool. Fumatul este, de asemenea, o prezenţǎ 

substanţialǎ în rândul tinerilor: 35% dintre tinerii investigaţi se declarǎ fumători şi 14% fumează

aproximativ un pachet de ţigări pe zi. 

• Principalele activitǎţi de timp liber sunt vizionarea programelor TV şi citirea ziarelor şi 

revistelor. În anul 2008 ponderea tinerilor care opteazǎ zilnic pentru petrecerea timpului liber in 

fata televizorului a crescut simţitor ajungand la 80% (de la 63% anul trecut). Comparativ cu 

2007, cele mai reduse opţiuni rǎman în continuare mersul la cinematograf şi la spectacole de 

teatru, operǎ şi concerte de muzicǎ clasicǎ.  Se constată o modalitate pasivă de petrecere a 

timpului liber în rândul tinerilor, vizionarea programelor TV şi citirea ziarelor/revistelor, 

ocupând ponderea cea mai mare în bugetul de timp liber în detrimentul activităţilor fizice (sport,

exerciţii fizice) care deţin o pondere redusă.
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• Un reper semnificativ pentru modul în care tinerii aleg sǎ-şi petreacǎ timpul liber sunt relatiile 

interumane, astfel că, pentru jumǎtate dintre ei, compania prietenilor reprezintǎ una dintre cele 

mai frecvente opţiuni (zilnicǎ pentru 23% şi de 2-3 pe sǎptǎmânǎ pentru 39%). 

Aceste constatări , impreuna cu  problemele de sistem ale sportului, ne sugereaza problemele

majore cu care se confrunta sportul  în actuala perioadă :

 60% din populație nu practică niciodată activități sportive 

 România ocupa ultimele locuri intre ţarile UE privind practicarea sportului de masa

 avem din ce in ce mai putin timp pentru  sport

 Activitatea zilnică la copiii si adolescenţi din România este mult sub media europeană

 Alimentatia nesanatoasa a tinerilor 

 Diminuarea sportului de masă si scaderea numarului de ore de educatie fizica la scoala; 

 Daca pracicăm sport o facem pentru sănatate, mai degraba decat pentru a practica sportul și a

participa în  competitie

 Scaderea ariei de selectie si  selectia deficitara,

 Modalitatile alternative de petrecere a timpului liber

 Managementul defectuos 

 Costurile ridicate pentru cresterea unui sportiv de inalta performanta

 Lipsa specialistilor în sport si a medicilor sportivi 

 Lipsa legislatiei sportive adecvate

 Migrarea antrenorilor si a sportivilor 

 Lipsa infrastructurii performante în sprijinirea sportului de masă şi de performantă; 

 Lipsa reglementărilor privind protectia sociala  a foştilor sportivi de performanţă - 

marginalizarea sportivilor dupa terminarea carierei;

 Problema recompensării la un mod acceptabil a actualilor sportivi sau a celor promiţători pentru 

sportul de performantă, 

 Mediatizarea excesivă a fotbalului în detrimentul celorlalte sporturi; 

 Dopajul în competiţiile sportive. 

 Conceptul de ’’sponsorizare’’
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 Sporturi traditionale  şi sporturi la moda 

 Sportul-instrument de   manipulare socială

O lume a viitorului în sport. Către o   sport  România 2020  

Pentru a  schimba aceasta stare de lucruri este timpul pentru elaborarea unei strategii a sportului,

o acţiune  colectivă  a mediului  politic,  a organizaţiilor  profit  sau non-profit  a administratiei  publice

locale si a institutiilor cu atributii in sport. De deciziile acestora depinde situarea României de o parte

sau de alta  a clasamentelor si statisticilor sportive .

Strategia Publică a României  pentru Sport

Direcțiile de acțiune  ale Guvernului României in domeniul sportului pentru perioada 2013-2016

sunt:

 -In ceea  ce priveste  sportul,  politicile  guvernamentale  vor  incuraja  dezvoltarea  sportului  de inalta

performanta,  un  excelent  mijloc  de  a  promova  Romania,  de  a  intensifica  sentimentul  de  mandrie

nationala, dar si a sportului de performanta si a celui de masa.

· Întărirea statutului orelor de educaţie fizică în şcoli prin îmbunătăţirea conţinutului şi a modalităţilor

de predare, a controlului acestora şi a modernizării activităţii cluburilor sportive şcolare şi a liceelor cu

program de educaţie fizică;

· Implicarea României în organizarea unor competiţii sportive naţionale şi internaţionale de anvergură,

aşa cum este  cazul  Festivalului  Olimpic al  Tineretului  European,  care urmează să se desfăşoare în

Romania în 2013 cu circa 170 de ţări participante,  circa 9.000 de persoane etc.,  fiind cel mai mare

proiect competiţional sportiv din ţara noastră din ultimele decenii;

· Intensificarea măsurilor de supraveghere şi control a activităţii sportive a tuturor structurilor sportive;

· Modernizarea bazelor sportive naţionale aparţinând MTS şi COSR pentru îmbunătăţirea condiţiilor de

pregătire a loturilor naţionale şi olimpice;

·  Reorganizarea, impreuna cu Ministerul Sanatatii, a Institutului de Medicină  Sportivă, a Institutului

Naţional de Cercetare pentru Sport şi a şcolii de antrenori după modele occidentale şi înfiinţarea unui

Centru Naţional de Refacere şi Recuperare Sportivă.

· Organizarea de campionate şcolare şi universitare în cel puţin 10 ramuri de sport.

Misiunea MTS
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România îsi asuma provocarea planului propus de  UE, prin dezvoltarea unui plan propriu al

României pentru sport pentru perioada 2014-2017 care adopta (toate) obiectivele strategice şi acţiunile

specifice ale planului  planului  UE pentru sport  pentru perioada 2014-2017, dar care să fie  adaptat

situaţiei specifice României.

Ministerul  Tineretului si Sportului  este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în

domeniul sportului, având scopul de a realiza politica Guvernului României în acest domeniu.

Ministerul  Tineretului si Sportului are responsabilitatea de a defini obiectivele principale ale

politicii   naționale  pentru  sport  ,  de  a  stabili  cadrul  legislativ  al  sportului   și  pentru  a  asigura

conformitatea politicilor sale cu interesul general al populației. 

Politica națională pentru sport va fi structurată în jurul a trei domenii :

  -dezvoltarea sportului de inalta performanta pentru a menține România  între primele      15 națiuni

sportive ;

-mai mult decat sport - atingerea obiectivele de sanatate din comunitate cu ajutorul sportului penrtu

toți (dezvoltarea sportului pentru toți)

-sportul și  școala

La aceste  trei  domenii   se adaugă o dimensiune pentru a face  România  o scena in care se se

desfasoare  mari evenimente sportive internaționale. 

Politica națională pentru sport își propune sa  respecte  ideile esentiale  si principiile 

fundamentale ale olimpismului, care inseamna considerarea sportului ca un puternic factor educativ, de 

perfectionare multilaterala a fiintei umane contribuind la :

 dezvoltarea  fizica si mentala a tineretului ,incluzand miscarile de baza, tinuta si 

comportamentul

 creşterea calităţii vieţii 

 Imbunatatirea  sanatatii

 promovarea cetatenilor activi

 promovarea spiritului de fair-play

 formarea unei atitudini morale elementare in viata sociala

 scaderea  numarului de comportamente anti-sociale 

  cunoasterea si intelegerea fata de mediul inconjurator

 promovarea de  modele 
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Pentru a pune în aplicare politica sportului , Ministerul  Tineretului si Sportului are o administrație

centrală și  servicii descentralizate , precum și o rețea de instituții publice  și  colaborează cu COSR,

FSN. 

A)Dezvoltarea  sportului  de  înalta  performanta   pentru  a  readuce  România   între  primele  

cincisprezece națiuni sportive ;

România a fost prezenta la toate edițiile Jocurilor Olimpice incepand cu anul 1924, exceptie

facand doua editii de vara, cele din 1932 si 1948 si una de iarna, cea din 1960. De la prima editie la care

a luat startul, Paris (1924), pana la Londra (2012),echipa Olimpica a Romaniei si-a trecut in palmares

301 de medalii (din care 88 de aur,94 de argint si  119 de bronz) castigate de sportivii romani la Jocurile

Olimpice de vara,  la care se adauga medalia  de bronz obtinuta la Jocurile  Olimpice de iarna de la

Grenoble, din 1968. 

La  Jocurile  Olimpice,  România    a  câştigat  aproape toate   medaliile   la  sporturile  de  vara

(99,66%)si un număr de 12 sporturi olimpice: gimnastica,canotaj,atletism,kaiac-canoe, lupte, box, tir,

scrima,  haltere,  natatie,  judo,  handbal(din  totalul  de  44 sporturi  olimpice)  sunt  responsabile  pentru

98,34% din toate medaliile castigate din 1924.

Intr-un clasament pe sporturi, gimnastica si-a adjudecat cele mai multe medalii olimpice, dublu

fata de urmatoarele discipline clasate in top: canotaj,  atletism, kaiac-canoe , lupte și a contribuit  la

realizarea a 23,84% din numarul total de medalii.

 Legat de noile mize pe care globalizarea le aruncă în joc, concurenta intre naţiuni a crescut ,

toată lumea vrea sa fie în frunte, existând  o tendinţă generală de creştere a cheltuielilor pentru sportivii

din elita sportului, la care se face referire, uneori, ca la o  "cursă a înarmărilor sportive la nivel global ".

Cheltuieli tind să fie concentrate pe un numar limitat de sporturi ceea ce conduce la un nivel tot mai

ridicat al competiţiei. Un exemplu de succes este China care   inveșteste masiv în sport, și  care si-a

îmbunătăţit rapid în ultimiele decenii rezultate la Olimpiade. 

Conform  studiului din anul 2011 ”Studiu privind finanțarea de bază a sportului în UE”(Volume

II – Country Reports) care ne arată  informațiile  generale cu privire la resursele alocate pentru sport în

fiecare stat membru UE,  România are o finanțare pentru sport în valoare totală de 1183,3 milioane de

euro. Daca scadem contribuția populației in valoare de 349,2 milioane de euro ajungem la 834,1 mil

euro alocati  sportului din fonduri guvernamentale.  În anul 2014 cele  12 sporturi  olimpice care  sunt

responsabile pentru 98,34% din toate medaliile castigate din 1924 si pana acum,  au fost finantate cu

aproximativ 8 mil euro ceea ce ne arată că doar 10%  din totalul resurselor alocate pentru sport  ajung sa
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finanțeze  sporturile care au obținut cele mai mari succese olimpice și mondiale. Abordare actuală ca

alocarea efectivă a veniturilor să se facă ținând cont de "cazuri speciale și necesități " reduce sansa de

succes global. 

Privind la evoluția României în clasamentul națiunilor pe medalii  la ultimele patru ediții  ale

Jocurilor Olimpice JO Sidney locul 11, JO Atena locul 14, JO Beijing locul 17, JO Londra locul 27,

devine evident ca sportul are nevoie de o nouă  politică . 

Pentru a reusi in atingerea țintei „Romania top 15” va trebui sa investim mai strategic  sa reușim

să facem  o legătura inteligentă între” performanţă şi finanţare”, să investim mai mult și să  utilizăm

mai eficient fondurilor disponibile.

Scop şi obiectiv strategic

Scopul  strategiei  Ministerului  Tineretului  și  Sportului  pentru  dezvoltarea  sportului  de  înaltă

performanță este maximizarea succesului  sportiv  în toate formele sale și atingerea țintei  „Romania

top15”.

Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a activităţii sportive de performanţă din România

este o îmbunătăţire a rezultatelor in sport, astfel încât dupa podiumurile viitoare  de la Jocurile Olimpice

și Campionate Mondiale, România să redevină una din primele cincisprezece ţări ale lumii în arena

sportivă internaţională.

Strategia  sportului  de înaltă  performanţă  urmarește  patru  pasi  :   recunoaşterea  disciplinelor

sportive, stadiul de pregătire ,  focalizarea pe programele  sportive (scrise de către federațiile sportive

naţionale) şi finanţarea.

 Investitia va fi acordată  pe baza principiului competitivitatii sportive, acelora care prezinta cele mai

riguroase planuri si care la final vor obține cel mai bune rezultate,  federațiile sportive naţionale vor

trebui sa demonstreze  atitudini manageriale specifice tranziţiei de la ’’concurenţă ’’ la ’’cooperare ’’,

modul cum se vor asocia cu structurile sportive locale ,modul în care îsi  vor desfasura activitatea,  si ce

impact vor avea programele lor pentru a crea un obicei de viata sportiv prin cresterea participarii in

general.
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Clubul  Sportiv  Municipal  Resita  si-a  inceput  activitatea  in  anul  2002 in urma  Hotărârii  de

Guvern nr.1286 din 20 decembrie 2001.

Clubul  Sportiv  Municipal  Resita  este  institutie  publica  in  subordinea  Autoritătii  Naționale

pentru Sport și Tineret, finantata din venituri extrabugetare si de la bugetul de stat avand ca obiect de

activitate performanta, selectia, pregatirea , participarea  la competitii interne si internationale.

Clubul Sportiv Municipal Reşiţa promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive

cuprinse în programul Jocurilor Olimpice,avand in prezent 9 sectii pe ramuri de sport: atletism,box,

lupte, culturism, inot, gimnastica si  radioamatorism. 

1.3.1.  OBIECTIVE  FUNDAMENTALE

1. Asigurarea condiţiilor de selecţie şi pregătire a sportivilor

2. Participarea la competiţii  interne şi internaţionale şi organizarea de  

                         acţiuni şi manifestări sportive 
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1.2.VIZIUNEA CSM RESITA
      Un club care sa atinga excelenta in sport .
      Un club deschis tuturor celor care doresc sa practice sport de performanta;
      Un club unde talentele sportive sunt recunoscute si sustinute

1.3. MISIUNEA SI OBIECTIVELE  CSM RESITA

        Misiunea CSM Resita este sa ofere educatie si pregatire sportiva la un inalt

standard  de  calitate  pentru  valorificarea  aptitudinilor  tinerilor  într-un  sistem

organizat de selecţie, pregătire şi competiţe, având ca scop ameliorarea rezultatelor

sportive şi obţinerea victoriei. Organizarea, administrarea  şi dezvoltarea activităţii

sportive în vederea creşterii nivelului de performanţă.

  

1.GENERALITATI

Capitolul II. 



3. Educarea permanentă în şi prin sport

4. Întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale sportive

Obiectivul  fundamental 1 -  Asigurarea condiţiilor de selecţie şi pregătire  

                                                    a sportivilor 
Obiectiv  derivat  1.1. Selecţia sportivilor cu potenţial

O 1.1.1. Stabilirea echipei multidisciplinare
O 1.1.1.1 Nominalizarea antrenorilor
O 1.1.1.2. Nominalizarea echipei medicale
O 1.1.1.3. Nominalizarea psihologului

O 1.1.2. Selecţie iniţială
O 1.1.2.1. Stabilirea criteriilor de selecţie pe ramuri de sport
O 1.1.2.2. Stabilirea modalităţilor de realizare a selecţie
O 1.1.2.3.  Stabilirea graficului de realizare a selecţiei

O 1.1.3. Selecţie permanentă
O  1.1.3.1 Stabilirea criteriilor de selecţie pe ramuri de 

                 sport
O  1.1.3.2. Monitorizarea şi evaluarea grupelor
O  1.1.3.3. Stabilirea metodologiei şi a criteriilor de 

                  promovare
Obiectiv  derivat  1.2. Pregătirea sportivilor pentru obţinerea 

                                       performanţei
O 1.2.1. Stabilirea planului de pregătire
O 1.2.2. Monitorizarea şi evaluarea planului de pregătire

Obiectiv  derivat    1.3. Promovarea sportivilor
O 1.3.1  Stabilirea / însuşirea criteriilor  de promovare în cadrul 

               clubului
O  1.3.2. Promovarea la loturi

Obiectiv  derivat    1.4. Asigurarea condiţiilor de pregătire
O 1.4.1. Atragerea veniturilor proprii

O  1.4.1.1. Încheierea de contracte de sponsorizare
O  1.4.1.2. Încheierea de contracte de reclamă şi publicitate
O  1.4.1.3. Încheierea de contracte de închiriere 
O  1.4.1.4. Elaborarea şi valorificarea ofertei de servicii  

                  sportive
O 1.4.2. Asigurarea echipamentului şi materialelor sportive

O 1.4.2.1. Stabilirea necesarului de echipament şi 

                 materiale sportive pe secţii
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O  1.4.2.2. Identificarea resurselor financiare
O  1.4.2.3. Efectuarea procedurilor de achiziţie 

O 1.4.3. Asigurarea alimentaţiei , medicaţiei , refacerii şi a 

               susţinătoarelor de efort
O 1.4.3.1. Identificarea necesităţilor 
O  1.4.3.2. Identificarea resurselor financiare
O 1.4.3.3. Efectuarea procedurilor de achiziţie

O 1.4.4. Asigurarea colectivelor de specialişti
O 1.4.4.1. Identificarea necesităţilor 
O 1.4.4.2. Stabilirea cadrului contractual  
O 1.4.4.3. Asigurarea surselor de finanţare

Obiectivul fundamental  2 - Participarea la competiţii interne şi 

                                                    internaţionale şi organizarea de acţiuni şi 

                                                    manifestări sportive
Obiectiv  derivat  2.1. Stabilirea calendarului acţiunilor de 

                                       participare la competiţii interne şi 

                                       internaţionale 
O 2.1.1. Stabilirea priorităţilor de participare
O 2.1.2. Stabilirea calendarului fiecărei secţii în funcţie de 

              nivelul valoric al acestora
O 2.1.3. Stabilirea obiectivelor pentru acţiunile  de participare
O 2.1.4. Identificarea cheltuielilor aferente şi a surselor de 

              finanţare
O 2.1.5. Atragerea de sponsori şi parteneri

Obiectiv  derivat    2.2. Stabilirea  calendarului pentru acţiuni şi 

                                         manifestări sportive proprii
O 2.2.1. Stabilirea priorităţilor
O 2.2.2. Identificarea acţiunilor şi manifestărilor sportive  pe 

               categorii de discipline
O 2.2.3. Stabilirea echipelor de organizare
O 2.2.4. Identificarea cheltuielilor şi a surselor de finanţare 
O 2.2.5. Atragerea sponsorilor şi colaboratorilor

Obiectiv fundamental  3 -  Educarea permanentă în şi prin sport 
O   3.1. Promovarea valenţelor sportului: toleranţa şi  fair- playul
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O  3.2. Prevenirea şi combaterea dopajului în sport
O  3.3. Asistarea în vederea inserţiei sociale a sportivilor
O  3.4. Promovarea beneficiilor activităţilor fizice şi 

                                        sportive asupra sănătăţii
    

      

Obiectivul fundamental 4 – Întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale sportive
Obiectiv derivat  4.1. Monitorizarea şi evaluarea bazei sportive

O 4.1.1.Evidenţa patrimoniului  
O 4.1.1.1. Inventarul operativ 
O 4.1.1.2. Reglementarea regimului juridic 
O 4.1.1.3. Inventarul tehnic şi pe funcţiuni (capacităţi şi 

                  funcţiuni/fiecare construcţie în aer liber sau 

                  acoperită)
O 4.1.2. Omologare baze (înregistrarea bazelor omologate – RBS)

O 4.1.2.1. Clasificare şi omologare 
O 4.1.2.2. Înregistrarea bazelor omologate în Registrul Bazelor 

                  Sportive 
Obiectiv derivat  4.2. Întreţinere şi funcţionare baze sportive 

O 4.2.1. Întreţinerea curentă
O 4.2.1.1. Stabilirea necesarului de materiale de întreţinere 

       curentă (curăţenie şi igenizare) 
O 4.2.1.2. Stabilirea ncesarului de materiale utilizate pentru 

        funcţionarea bazei (birotică şi materiale specifice 

        activităţii sportive/vopsea marcaje, plase porţi etc.)
O 4.2.1.3. Stablirea necesarului de personal pentru înreţinerea şi                

                 funcţionarea bazei 
O 4.2.1.4. Stabilirea consumului preliminat de utilităţi (prin 

       corelare 3.2.2.2. cu 3.1.1.3.)
O 4.2.2. Stabilirea programului de utilizare a bazei sportive

O 4.2.2.1. Contracte cu utilizatori (beneficiari)
O 4.2.2.2. Grafic de funcţionare pe beneficiari

O 4.2.3. Analiza cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare
O 4.2.3.1. Cheltuielile de întreţinere (materiale şi servicii)
O 4.2.3.2. Cheltuielile de personal
O 4.2.3.3. Cheltuielile de funcţionare (utilităţi) , de exemplu:

_     COST TOTAL                      ;    _          COST TOTAL              _ 
Nr. TOTAL UTILIZATORI           TOTAL ORE FUNCTIONARE

O 4.2.4. Urmărirea în timp a construcţiei (şi/sau a utilajului)
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O 4.2.4.1. Cartea tehnică a construcţiei /utilajului

         Os 1 = Identificarea şi inventarierea documentaţiei 

          existente la DSJ

         Os 2 = Contactare proiectanţi pentru refacere piese 

          lipsă şi/sau elaborarea celor noi 
O 4.2.4.2. Urmărirea în timp a construcţiei 

            Os 1 = Angajare responsabil cu urmărirea în timp a 

             construcţiei (director DSJ)

            Os 2 = Urmărirea construcţiei şi întocmirea             

                        rapoartelor  periodice lunar/trimestrial/anual, 

           responsabilul  cu umărirea în timp a  

           construcţiei) 
O 4.2.4.3. Analiza periodică a rapoartelor responsabilului cu 

     urmărirea în timp a construcţiei
O 4.2.4.4. Stabilirea necesarului de reparaţii curente (unităţi de 

     măsură specifice lucrării/UM)
O 4.2.4.5. Estimarea costurilor (lei/UM)
O 4.2.4.6. Stabilirea priorităţilor la reparaţii curente
O 4.2.4.7. Derularea lucrărilor de reparaţii curente (asigurare 

     finanţare , achiziţie contract proiectare şi execuţie 

    lucrări, recepţie lucrări)
Obiectiv derivat  4.3. Dezvoltarea bazei sportive

O 4.3.1. Creşterea capacităţii bazei materiale 
O 4.3.1.1. Stabilirea numărului eficient de utilizatori (sportivi 

         sau orice alte personae care vor practica o formă de 

         sport în bază)  
O 4.3.1.2. Stabilirea necesarului de capacităţi funcţionale ale 

        construcţiilor 
O 4.3.1.3. Stabilirea necesarului de creştere a capacităţii 

        existente
O 4.3.1.4. Aplicare “Ghid de investiţii” (curs ANS noiembrie 

        2005, capitol DPIAPA) [elaborare teme, studii 

        fezabilitate, achiziţie proiectare şi execuţie lucrări, 

        etape de obţinere a finanţării]
O 4.3.2. Identificarea soluţiilor de reducere a cheltuielilor  

O 4.3.2.1.  Reducerea consumurilor la utilităţi (prin înlocuirea 

         instalaţiilor de furnizare cu unele mai eficiente , 
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         schimbarea sursei de energie termică şi/sau electrică 

         etc.) 
O 4.3.2.2.  Reducerea pierderilor de energie prin elementele 

         construcţiei (etanşare, izolare construcţii)
O 4.3.2.3.  Aplicare “Ghid de investiţii: modernizări şi/sau 

        reparaţii capitale”   ( idem O 4.3.1.4.) elaborare teme, 

        achiziţie proiectare şi execuţie lucrări, etape de 

        obţinere a finanţării
O 4.3.3. Punerea în siguranţă a fondului construit

O 4.3.3.1. Stabilirea necesarului de investiţie (din analiza 

       rapoartelor de urmărire în timp a construcţiilor O 

       4.2.4.3. , se identifică dacă sunt necesare lucrări de 

      consolidare)
O 4.3.3.2. Intervenţia în caz de forţă majoră (deteriorări grave la  

      structura construcţiilor datorate : condiţiilor de 

       mediu /cantităţi de apă sau zăpadă excesiv de mari, 

       furtuni, seisme, accidente, incendii)
O 4.3.3.3. Aplicare “Ghid de investiţii: Consolidările” (idem O 

       4.3.1.4.) [elaborare teme, expertize tehnice, achiziţie 

      proiectare şi execuţie lucrări, etape de obţinere a 

      finanţării ]
O 4.3.4. Reparaţii capitale 

O 4.3.4.1. Stabilirea necesaruluide intervenţie (din analiza  

       rapoartelor de urmărire în timp a construcţiilor O 

        4.2.4.3. , se identifică dacă sunt necesare lucrări de 

        reparaţii capitale)
          O 4.3.4.2. Intervenţia în caz de forţă majoră (deteriorări 

                            grave la elementele nestructurale ale construcţiilor          

                            datorate : condiţiilor de mediu /cantităţi de apă sau

                               zăpadă excesiv de mari, furtuni, seisme, accidente, 

                               incendii)
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O 4.3.4.3. Aplicare “Ghid de investiţii: Reparaţiile capitale         

            (idem O 4.3.1.4.) [elaborare teme, expertize tehnice,  

      achiziţie  proiectare şi execuţie lucrări, etape de  

      obţinere a finanţării]

O 4.3.5. Stabilirea necesarului de fonduri pentru “construcţii” 

          (investiţii – obiective noi şi/sau modernizări, consolidări, 

           reparaţii capitale)
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1.4.ORGANIZAREA INTERNA



Structura organizatorica este prezentata in anexa 1. 
Principalele  atributii  ale  cluburilor  sportive   în  domeniul  activitaţii  sportive  sunt  cele  
prevăzute în ROF aprobat prin ordin al Ministrului Tineretului si Sportului
Atribuţiile,  obiectul  de  activitate,  patrimoniul,  structura  organizatorică,  finanţarea,  numărul  
maxim de posturi şi statele de funcţii se aproba de către Autoritatea Națională pentru Sport și
Tineret  în condiţiile legii. 
Conducerea  operativă  este  asigurată  de  un  director  coordonator   ajutat  de  un  director  
coordonator adjunct .

Baza materială. Baza materială a Clubului Sportiv Municipal Resita  constă în:

Nr
crt

Denumire Descrierea tehnica Adresa

0 1 2 3

1
Complexul sportiv 
Francisc Vastag
Stadion de atletism

Pista de atletism, Muncii 5/A,Jud.Caras-Severin 
Resita

2
Complexul sportiv 
Francisc Vastag

Sali de lupte,culturism,box,birouri si 
anexe

Muncii 5/A,Jud.Caras-Severin, 
Resita

3
Complexul sportiv 
Francisc Vastag

Patinoar artificial 
descoperit

Patinoar cu tribuna ,centrala 
frig,garaje, anexe

Muncii 5/A,Jud.Caras-
Severin,Resita

4 Terenuri de tenis 2 terenuri zgura Rev.din Decembrie 
nr.5A,Resita,,Caras-Severin

Pentru  a  vedea  de  unde pornim la  drum in  ciclul  olimpic  2016-2020 si  daca  putem atinge

obiectivele stabilite  mai jos, sa incercam o evaluare a capacităţilor sectiilor pe ramuri de sport  ale

Clubului  Sportiv Municipal  Resita,  folosind o metodologie adaptata  dupa  una dintre metodologiile

pertinente a noii economii, mai precis componentei e-economy. 

     Metodologia aplicată a luat în calcul următoarele  atribute  referitoare  la  pregătire:
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1.5.PATRIMONIUL CSM RESITA

2.Aspecte  privind   stadiul  de  pregătire  a sectiilor pe ramuri de sport în    privinţa

dezvoltării   în   perioada 2017-2020



A.Infrastructura – Sunt bazele sportive   disponibile si accesibile pentru  tinerii care vor sa

practice sportul si sa-i incurajeze pe cei care practica deja  sport sa o faca mai des. 

 Marimea efortului pentru asigurarea conditiilor  pentru sportul de performanta,viitoare facilitati

si imbunatatirea celor existente.

 Existenta planurilor de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive in vederea

dezvoltarii  sportului  de  performanta.( Crearea  de  noi  condiţii  şi  noi  oportunităţi  pentru

practicarea  sportului,extinderea  oportunitatilor in  sport-  alinierea  la  cerinţele  programelor

comunitare unde prioritatea este de a face salile  de sport aproape de casele oamenilor). 

 Protejarea, improvizarea si promovarea parcurilor si spatiilor deschise pentru sport si recreatie.

 Disponibilitatea serviciilor sportive , a bazelor sportive de acces comunitar, inclusiv costul 

serviciului.

 Existenta  cabinetelor de medicina sportiva in bazele sportive de competitii si antrenament.

 Asigurarea ca toti membrii comunitatii locale au acces la informatiile cu privire la sport 

oportunitatile si activitatile fizice si beneficiile participarii.

BStrategia federatiilor sportive nationale-Este sportul o prioritate naţională ?

 calitatea  partenariatului  dintre  federatiile   sportive  (C.O.S.R) şi  guvern pentru  îmbunătăţirea

conditiilor de practicare a sportului

 prioritatea dată de guvern pentru promovarea sportului  la nivel naţional

 nivelul efortului pentru a promova accesul la practicarea sportului   pentru toţi cetăţenii

 valorificarea potenţialului specialiştilor români din domeniul sportului , stoparea fenomenelor de

plecare a antrenorilor din tara

 transparenţa  şi  predictibilitatea  politicilor  de sport  la  nivel  national  ,  deschiderea guvernului

pentru sport

 calitatea  competitiilor locale si nationale

C.Capitalul uman – Exista specialisti pentru predarea educatiei fizice sau instruirea sportiva

si sunt disponibili tinerii sa participe la procesul de antrenament ?

25



 mărimea eforturilor  pentru asigurarea unui suport  profesional  specific(mai  multi  antrenori  si

oficiali(mai multi arbitrii,voluntari),  cresterea numarului  de asociatii  judetene pe ramuri de

sport)

 deschiderea spre investitia in pregatirea si perfectionarea specialistilor in sport, dezvoltarea unui 

corp de elita de antrenori

 existenta unor programe de incurajare a indivizilor de a-si valorifica aptitudinile si de ramane 

activi tot timpul vietii

 structura populatiei pe varste

 calitatea cluburilor sportive scolare

 gradul de implicare  al profesorilor de sport la descoperirea copiilor talentati

 existenta unei traditii locale in sport si a unor modele locale din randul fostilor sportivi de mare

performanta, conştientizarea de catre tineri a schimbărilor  potenţiale( dezvoltarea calitatilor

fizice si morale) pe care le aduce practicarea  sportului .

 abilităţile şi eficienţa antrenorilor

D.Climatul Sport – Cât de uşor este să faci astăzi sport ?

 existenţa  unui mecanism functional intre cluburi, federatii si COSR care sa ajute atingerea celei

mai inalte performante pentru sportivii cu potential.

 Existenta competitiei reale intre cluburi

 Stadiul de dezvoltare al comunitatii locale şi efectivitatea cadrului legal pentru a asigura conditii

de dezvoltare a sportului de performanta.

 Gradul de implicare personală şi financiară a investitorilor locali  în domeniul sportului.

 siguranta fondurilor alocate de catre stat si administratia publica locala .

 Existenta unor programe de protectie sociala a sportivilor de performanta

 Existenta unor programe efective de anti-doping

 Dezvoltarea de programe de viata dupa terminarea activitatii de performanta

 Suportul mas-media

Iată cum arată în tabelul de mai jos rezultatele calitative ale evaluării sectiilor CSM Resita: 

Sectia Infrastructura Strategia Capitalul uman Climatul
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Nationala Sport
Inot B Evaluare dupa

elaborarea

strategiei

guvernamentale

M M

Lupte B M M

Box B M M

Atletism B M M

Culturism S S S

Gimnastica B M M

Radio-

amatorism

M M S

Tenis B B B

Patinaj S S S

Sambo S S S

Legenda: 

- B- bună – majoritatea condiţiilor sunt potrivite pentru a face sport.

- M – medie – e nevoie de îmbunătăţiri a condiţiilor pentru a putea face sport 

- S – satisfăcătoare – e nevoie de îmbunătăţiri importante în condiţiile necesare pentru sport

Mergand mai departe, in vederea elaborarii strategiei, am realizat analiza SWOT. pentru a putea 
diagnostica starea actuală a instituţiei şi pentru a identifica strategiile de dezvoltare pe următorii ani.

PUNCTE TARI
 10% dintre sportivi sunt lideri nationali
 autoritatea şi notorietatea  instituţiei:
recunoasterea ca fiind cel mai bun club din 
judet

PUNCTE SLABE
 structura demografica a populatiei
 salarizarea mica  a personalului
 personal tehnic imbatranit
 pozita geografica(distante mari 
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2.1.ANALIZA SWOT



  implicarea în proiecte viabile
 Cultura managerial organizaţională
 forţă de muncă calificată
 parteneri loiali
 colaborare şi sprijin financiar din partea 

administraţiei publice locale
 grad ridicat de transparenţă în luarea 

deciziilor
 Profesionalism 

pana la locurile de concurs)
 migrarea antrenorilor si a 

sportivilor in spatiul UE 
 lipsa finantarii private
 lipsa unei strategii privind protectia

sociala a sportivilor

AMENINŢĂRI
 birocraţie excesivă
 reducerea nr. orelor de sport in scoala
 dotări specifice insuficiente
 descentralizarea prost inţeleasă
 constrângeri şi limitări bugetare
 scaderea gradului de participarea a 

tinerilor la activitatile fizice
 lipsa fortei de munca calificate de 

specialitate la unele  
discipline(box,culturism,tenis,etc…)

 presiunea competitiei

OPORTUNITĂŢI
 pozitia autoritatilor locale fata de 

sport
 posibilităţi de dezvoltare a bazei 

materiale
 oportunităţi de accesare a 

fondurilor UE
 sprijinul comunităţii
 credibilitatea instituţiei
 dezvoltarea sistemului de pregătire 

profesională continuă
 suntem responsabili de furnizarea 

rezultatelor sportive ale judetului

 
   

Scopul strategiei este maximizarea succesului sportiv  în toate formele sale . 
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3.2. OBIECTIV FUNDAMENTAL

3.1. SCOP

3.PROIECTUL DE DEZVOLTARE A CSM RESITA, IN PERIOADA 2017-2020



Obiectivul principal al strategiei  de dezvoltare a activităţii  sportive de performanţă în cadrul

CSM Resita este o îmbunătăţire a rezultatelor in sport , înainte de, în timpul şi după Jocurile Olimpice

de la Londra, în special in ramurile olimpice de sport, clasarea CSM Resita în anul 2020 între primele

20 de cluburi  ale ţării,  obţinerea unor rezultate de prestigiu la competitiile oficiale internationale în

perioada 2017-2020. 

Strategia isi propune sa  respecte  ideile esentiale  si principiile fundamentale ale olimpismului,

care inseamna considerarea sportului ca un puternic factor educativ, de perfectionare multilaterala a

fiintei umane contribuind la :

 dezvoltarea  fizica si mentala a tineretului ,incluzand miscarile de baza, tinuta si 

comportamentul

 creşterea calităţii vieţii 

 Imbunatatirea  sanatatii

 promovarea cetatenilor activi

 promovarea spiritului de fair-play

 formarea unei atitudini morale elementare in viata sociala

 scaderea  numarului de comportamente anti-sociale 

  cunoasterea si intelegerea fata de mediul inconjurator

 promovarea de  modele 

Beneficiari direcţi
- sportivii, personalul CSM Resita

Beneficiari indirecţi
- M.T.S., C.O.S.R.,F.S.N, comunitatea locala 

2017 – 2020
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3.4. DURATA STRATEGIEI

3.3. GRUPURI TINTA ALE STRATEGIEI

3.5. OBIECTIVE



Acţiunile  planului urmaresc atingerea urmatoarelor obiective principale grupate tematic:

 Sa consolideze  performanţele la ramurile de sport în care sportivii CSM Resita  s-au afirmat în
ultima perioadă. 

 Sa dezvolte un sistem bine definit in asigurarea suportului pentru sportivii talentati astfel incat

acestia sa-si atinga intregul potential si sa promoveze in programele C.O.S.R  cunoscute   sub

denumirea  de  “Pol  Romania”  si  “Pol  Sperante  pe  filierele  de  acces  la  inalta  performanta”-

sustinerea si promovarea sportivilor de performanta la loturile nationale si olimpice-cel putin

10% din sportivii legitimati sa fie  convocati anual la loturile olimpice si nationale. 

 Sa revada sistemul de finantare,a.i.,  prioritate  la  finantare  sa aiba  acele  sectii  olimpice  care

implica cel mai mare numar de sportivi si care obtin cele mai bune rezultate.

 Sa dezvolte un sistem de antrenament  adaptat  la realitatile nationale si  internationale,  prin

utilizarea în antrenamentul sportiv a noilor metode de antrenament .

 Sa promoveze imaginea judetului Caras-Severin  în tara si in lume  prin intermediul sportului,

clasarea pana  in anul 2012 in primele 20 de  cluburi sportive din tara-pentru a atinge acest loc,

CSM Resita  va avea nevoie de aproape dublu numărul de medalii fata de prezent, în cazul în

care   performanţă  altor  cluburi  rămane  la  fel- Obtinerea  a   cel  putin  300  de  medalii  la

competitiile nationale si a 20 de medalii la competitiile internationale in perioada 2017-2020(cu

maxim  in  anul  olimpic); ne  dorim  ca  sportivii  nostrii  sa  concureze  pe  plan  national  si

international cu onoare si distinctie. 

 Sa creasca numarul de sectii pe ramuri de sport, in special sectii olimpice

 Sa  imbunătăţeasca  premierea  sportivilor  cu  rezultate  deosebite  la  competitiile  cuprinse  in

calendarul competitional.

 Sa sustinerea celor mai buni sportivi prin indemnizatii de efort   

 Sa sprijine sportivi aflaţi în situaţii materiale deosebite pentru a evita abandonul activitatii de

performanta. 
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3.5.1. Creşterea potenţialului de reprezentare olimpică, mondială, europeană şi
naţională



 Sa realizeze programe flexibile de antrenament pentru a putea asigura condiţii de studiu elevilor

practicanţi ai sportului de performanţă. 

 Sa sustina activitatea sportiva  de selectie  si promovare a copiilor si juniorilor  in sportul de

performanta –(Lucrul cu partenerii locali si nationali  pentru a face ca  indivizii sa progreseze de

la incepatori la cel cel mai inalt nivel al competitiei prin antrenament si facilitatile sportive din

zona.)

 Sa creasca numarul de sportivi aflati in pregatire, creşterea anuala cu 10%,a  numarului de  copii

cu calitati sportive promovati in sectiile  de performanta ale clubului; 

 Sa  se  imbunătăţeasca  si  sa  se  actualizeze  orientarea  metodica  în  concordanţă  cu  cerinţele

activităţii sportive de performantă ;

 Sa se mareasca  exigenţa în selecţia pentru sportul de performanta 

 Sa reduca cu 30% numarul de sportivi care renunta la sport dupa varsta de 18 ani.

 Sa se deruleze un proiect experimental ”3 ore la club” la sectiile de inot si atletism ca solutie 

alternativa la „ 1 ora de sport la scoala”. 

 Implementarea unei noi structuri manageriale sub conducerea unui director coordonator

si a unui director coordonator adjunct

 Intarirea  spiritului  de responsabilitate si raspundere

 Crearea si sustinerea unei culturi a organizatiei  care sa-si propuna obtinerea celor mai

bune rezultate in conditiile folosirii minime a resurselor

 Introducerea managementului prin obiective şi managementul prin buget

 Servicii mai bune către structurile  sportive  şi cetăţeni in special pentru copii si tinerii,

prin modernizarea infrastructurii  sportive, creşterea transparenţei  şi a accesibilităţii  la

programele sportive al CSM Resita.
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3.5.2. Conducerea si structura  instituţionala



 Implementarea unei strategii  pentru imbunatatirea performantelor resurselor umane

 Realizarea unor programe pentru cresterea performantelor resurselor umane.

 Sa se dezvolte un sistem bine definit si inteles de alocare a resurselor 

 Sa se dezvolte un sistem de finanţare a sectiilor pe ramuri de sport care sa faca legătura între”

performanţă şi finanţare”

 Sa se realizeze si o strategia de „criza”, pe baza principiului de "nici un compromis", care 

presupune concentrarea finanţării în principal, pe sectiile pe ramuri de sport si pe sportivii care 

cel mai probabil pot câştiga medalii.

 Sa se realizeze un cotrol puternic din partea managerului asupra alocatiilor bugetare si a 
resurselor proprii.

 Sa se dezvolte si sa se implementeze strategii  pentru atragerea de resurse financiare cat mai

importante din mediul privat- elaborarea unui plan de acţiune pentru a testa dorinţa de finantare

a potenţialilor sponsori locali

 Dezvoltarea  unei  infrastructuri  sportive  moderne  capabile  sa  sustina  desfasurarea  unor

competitii  de  nivel  national  si  international-  realizarea  in  parteneriat  cu  Consiliul  Judetean

Caras-Severin a  unui stadion  de atletism cu pista sintetica si tribune si a unui Hotel Sport in

cadrul Complexul Sportiv „Francisc Vastag”; (Realizarea acestui proiect, pe linga beneficiile

directe, este esentiala pentru CSM Resita in perspectiva finantarii activitatii sportive). 

 Maximizarea fondurilor  disponibile pentru  proiectele in sport.
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4.PROCEDURI DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1.IMPLEMENTAREA

3.5.3. Resurse umane

3.5.4. Resurse si operatii



Implementarea  strategiei  tine  in  mare  masura  de  cultura  managerial  organizaţională,

factorul  intangibil  al  reuşitei  şi  funcţionării  eficace  al  unei  organizaţi  şi  de  motivarea

personalului pentru a lucra eficient si de calitate. 

            

Planul   stabileşte  ţinte  precise  care  trebuie  atinse  la  datele  fixate.  De  aceea  este  necesară

monitorizarea si efectuarea periodică a unor evaluări la toate sectiile pe ramuri de sport , pentru a putea

asesa  progresul.  Progresele  înregistrate  în  atingerea  obiectivelor  principale  ale  CSM Resita   vor  fi

structurate pe două secţiuni:

-prima, o analiză a rezultatelor de bază ale sectiilor asfel incat se vor putea face analize comparative 

-a doua, propuneri concrete pentru paşii următori pentru a putea face progrese Rezultatele vor evidenţia

si cea mai bună practică, care va permite proiectare de idei şi în particular  identificarea  ariilor de

intervenţie. Monitorizarea va fi posibilă după stabilirea unui set de indicatori masurabili, cuantificabili

pentru  obiectivele  propuse.  Sistemul  de monitorizare  poate  fi  realizat  si  extern de catre  organisme

specializate 

Vom  stii  ca  am  reusit,  atunci  când  avem   succes  la  toate  competitiile  majore  interne  si

internaţionale.Obiectivul  evaluării  dă  posibilitatea  sectiilor  pe  ramuri  de  sport  de  a-şi  compara

performanţele, de a identifica cele mai bune practici şi de a promova acţiunile de remediere. 

Acest exerciţiu are două finalităţi. Prima, identifică costurile şi beneficiile aşteptate - elemente

cheie în decizia de investiţie. A doua -  cuantifică predicţiile sub  forma de aşteptări explicite ceea ce va
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4.2. MONITORIZAREA

4.3.EVALUAREA

4.3.1. Identificarea indicatorilor de performanţă şi cost



permite  verificarea  îndeplinirii  obiectivelor  proiectului  implementat.  Îmbunătăţirea  estimărilor

cantitative şi calitative ale costurilor şi performanţei  asigură o decizie bine informată. 

Este important să faci obiectivele  explicite astfel încât să poţi evalua dacă ele s-au îndeplinit.

Orice metodă de evaluare include stabilirea de indicatori calitativi şi cantitativi.Anumite mărimi vor fi

relativ uşor de descris prin indicatori cantitativi, în special acelea  pentru categoriile „performanta” şi

„mai ieftin”. Indicatorii calitativi sunt mai greu de cuantificat, cu toate acestea pot fi translataţi într-o

mărime empirică care poate fi cuantificată. De exemplu: „creşterea satisfacţiei sportivului” poate deveni

operaţională prin creşterea cu cel puţin 25 de procente a numărului de sportivi  care răspund „mulţumit”

sau „foarte mulţumit” la un chestionar adresat lor.Colectarea acestor informaţii necesită mult  timp, dar

metode ca: interviul sau trecerea în revistă pot contribui semnificativ la abilitatea de a evalua impactul

real al proiectului. Evaluarea este bazată pe un set de indicatori  folositi  si de MTS in anii  trecuti.

Urmatorii  indicatori  cantitativi  si  calitativi   au  fost  aleşi  pentru  a  reprezenta  progresul  în  jurul

obiectivelor stabilite pentru fiecare sectie in parte:

 numărul sportivilor aflati in pregatire 

 numarul celor  care abandoneaza sportul

 numarul sportivilor seniori/tineret/juniori/ convocati la loturile nationale

 numarul sportivilor convocati la loturile nationale/ nr. sportivi legitimati cu viza anuala X100%

 cost mediu zilnic de pregatire centralizata – cantonament                 

 cost  mediu  actiune  de  participare  la   competitiile  din   calendarul  sportive  national

nr. sportivi legitimati, total   din  care:

 nr. sportivi legitimati cu viza anuala   

 nr. sportivi participanti in competitiile oficiale   

 alti sportivi legitimati    

 nr. total zile/ om pregatire centralizata- cantonamente     

 nr. actiuni de participare la competitiile din calendarul sportiv national

 numar medalii la campionatele nationale  seniori/tineret/juniori/

 numar medalii la campionatele internationale  seniori/tineret/juniori/

 locul ocupat in clasamentele generale ale federatiilor
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4.3.2.Indicatori de evaluare



 evaluarea calitativa a capacitatilor sectiilor pe ramuri de sport privind infrastructura, strategia

nationala,capitalul uman, climatul sport

 cresterea satisfactiei sportivului

 cresterea  autoritatii în domeniu (recunoaştere din partea mass-media, public sau alte structuri
sportive )

Tendinţa   generală este de a subestima costurile  sau de a gandi liniar in comparatie  cu anii

trecuti. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că există foarte multe costuri asociate şi  este  foarte

posibil să omitem câteva dintre ele.. Ideal este de a identifica explicit cât mai multe costuri posibile,

chiar dacă nu se cunoaşte exact mărimea lor. Aceste estimări pe cât este posibil, trebuiesc făcute,pentru

toate  categoriile  de  cheltuieli:  cantonament,pregatire,indemnizatii,competitii,premieri,echipament,alte

cheltuieli(taxe,vize,deplasari lot etc…)

Având estimările  referitoare  la  costuri  şi  beneficii,  întrebarea cheie  este:  La ce nivel pentru

fiecare sectie pe ramura de sport se recomandă ca clubul să facă investiţia?

Există diferite metode de a combina informaţiile despre costuri şi performanţe pentru a oferi

suportul decizional preluate din sectorul privat dintre acestea  am ales metoda alocarii resurselor :

Metoda alocării resurselor

Metoda alocării resurselor este folositoare în situaţia când este dificil de ataşat o valoare în lei

fiecărui beneficiu. Modul de lucru necesită trei paşi :

1. determinarea fiecărui cost asociat şi însumarea lor ca un total în lei

2. determinarea beneficiilor(se foloseste sistemul de atribuire a punctelor în raport cu rezultatele

sportive) şi alocarea unei valori în puncte pentru fiecare beneficiu.Măsura beneficiilor se face într-un

mod mai generic şi subiectiv. Un beneficiu este estimat pe o scară  de  la  0  la  100 de  puncte.

Pentru alternativa „fără investiţie-fără medalie” ataşăm cel mai scăzut nivel al scării cu 100 de

puncte ( 0:cel mai mic  beneficiu general), în timp ce pentru sectia cu cele mai bune rezultate ataşăm

partea superioară a scării (100: cel mai mare beneficiu general). Sectiile pe ramuri de sport  au scoruri

situate asfel  intre 0 şi 100. 
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4.3.3.Categorii de costuri

4.3.4.Combinarea estimărilor privind costurile şi performanţele –suport pentru luarea
deciziei



3. se compară totalul beneficiilor cu totalul costurilor.B;C=R Rezultatul cu valoarea cea mai 

mare ne indica cea mai rationala alegere.

    

    

În cele ce urmează, plecand da la  ’’ lista ideala ” cu competenţele pe care trebuie sa le

aiba  personalul din subordine - abilitate în comunicare;inteligenţă;încrederea de sine;capacitatea

de a-ţi  asuma responsabilitatea ;capacitatea de a fi  lider;iniţiativă,  competitivitate;imaginaţie,

flexibilitate;cunoaşterea de sine;abilitatea de a rezolva conflictele;atenţie la detalii, capacitatea

de a lucra sub stres;cunoştinţe vocaţionale;abilităţi speciale în cunoaşterea limbilor de circulaţie

internaţională; e-literacy -  vom incerca sa elaboram un plan de pregătire profesională care să

satisfacă nevoile de training ale personalului .

1. Formarea  spiritului  de  echipă  necesar  abordării  interdisciplinare  şi  a  unei  atitudini

manageriale specifice tranziţiei de la ’’concurenţă ’’ la ’’cooperare ’’       
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1. Investiţia în pregătirea persoanelor

1. Capitolul III  Atitudini Manageriale



 2. Participarea personalului la  cursuri   pentru invatarea unei  limbi străine.

Vremurile  în  care  cunoaşterea  unei  limbi  străine  era  semnul  unei  educaţii  elitiste,  al  unui

rafinament indicând apartenenţa la o anumită clasă socială au apus de mult. Aşadar, fiecare antrenor

trebuie sa aiba competente minimale pentru a se descurca temporar, în comunicări minimale,pentru a

putea  intra în raporturi de colaborare cu o antrenori din alte tari.

3. Participarea personalului la  cursuri  pentru folosirea calculatorului, a Internetului 

Creşterea gradului de folosire a Internetului  în dialogul dintre administraţie şi populaţie va determina

schimbări   în   training-ul  şi  calificarea   personalului.Pentru  un  număr  din  ce  în  ce  mai  mare  de

funcţionari va fi necesar  să înveţe cum să caute pe un e-Web şi să înveţe  terminologia erei electronice.

4. Participarea personalului la  cursuri   pentru specializarea în domeniile deficitare: informaţii

publice, achiziţii  publice.

5.Participarea antrenorilor la  cursuri  si experimente organizate de catre Institutul National de

Cercetare pentru Sport,  ce  urmăresc  descoperirea  universului  psihologic  interior  al  fiecăruia  si

acumularea  de cunoştinţe  de bază din domeniul  Ştiinţei  Cogniţiei,  al  Psihologiei,  Biomecanicii,  şi

Biomatematicii,  urmărindu-se înţelegerea funcţionării sistemului nervos central, a disponibilităţilor şi

limitelor psiho-biologice a fiecărui participant. 

6.  Participarea  antrenorilor  la   cursurile  de  perfectionare  organizate  de  Federatiile  Sportive

Nationale. 

 7.  Abilitarea  sportivilor  pentru  a  face  faţă  „impactului”  pe  care  îl   simt  în  societate  dupa

terminarea vietii sportive.

Din  punctul  meu  de  vedere  profesionalismul,angajarea  personala  precum  şi  îmbunătăţirea

calităţii a ceea ce facem fiecare dintre noi la fiecare nivel creează diferenţa.Fără profesionalişti dedicaţi,

care vad  in serviciul  lor mai mult decat un loc de munca, care fac investiţii personale, multe proiecte

vor eşua. Integritatea profesională, demonstrată în luarea deciziilor dificile şi angajarea personală pentru

atingerea obiectivelor sunt evidente în toate proiectele de succes.

În virtutea reglementărilor financiare, fondurile publice  trebuie să fie gestionate având în vedere
trei principii :
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2.Cei trei E. eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi a
resurselor umane şi materiale ale instituţiei respective



• principiul economicităţii, potrivit căruia pentru a atinge un rezultat sau un obiectiv dat,se impune a fi

utilizat un minimum de resurse.

• principiul eficienţei, potrivit căruia ,fondurile cheltuite trebuie utilizate intr-o manieră optimă.

• principiul eficacităţii, potrivit căruia obiectivele stabilite  au fost atinse.

Principalele  propuneri  sunt după cum urmează;

 Asigurarea transparenţei cheltuielilor în activitatea sportivă.

 Transparenta in luarea deciziilor, cu definirea clara a obiectivelor stabilite

 Dirijarea resurselor disponibile pentru aceste obiective

 Luarea deciziilor la nivelul potrivit

 Finanţarea programelor sportive ale sectiilor pe ramuri de sport, în mod nediscriminatoriu.

 Salarizarea diferentiata a antrenorilor in functie de performanta

 Stabilirea unor  criterii prin care deciziile de finanţare se vor face cu un accent pe ramurile de

sport olimpice 

 In  caz  de  saracie  de  resurse  financiare  se  va  folosi  o  strategie  de  finantare  avand  la  baza

principiul  de  "nici  un  compromis",  care  presupune  concentrarea  finanţării  în  principal,  pe

ramurile de sport, precum şi pe sportivii, care cel mai probabil, pot câştiga medalii.

 Stabilirea unor obiective  realiste pentru fiecare sectie , în funcţie de performanţa din anul 

anterior. 

 Monitorizarea rezultatelor  de performanta ale  sportivilor  pentru a putea evidenţia orice riscuri 

in  atingerea  obiectivelor stabilite. 

 In cazul in care obiectivele finale ale sectiilor pe ramuri de sport nu sunt stabilite cu claritate, se 

va condiţiona finanţarea de  îndeplinirea  obiectivele stabilite intermediar. 

 Consolidarea  legăturii între performanţă şi  finanţare, CSM Resita va lua decizii de finanţare 

bazate pe o evaluare a performanţelor curente şi viitoare potenţiale. 

 Elaborarea unui un plan de acţiune pentru a testa dorinţa potenţialilor sponsori locali,pentru a 

putea face  o estimare a sumelor asigurate de  sectorul privat şi în ce perioade de timp Numirea   

unui salariat „dedicat” numai acestei muncii in scopul de a satisface această necesitate. 

 In măsura în care este posibil - Fluxurilor de finanţare existente să opereze la o singură cerere,

pentru a simplifica procesul de finantare şi de asemenea, reducerea birocraţiei. 
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Multe  dintre  politicile  publice  emise  de  guvern  si  implicit  politicile  sportive  intersectează

programe,ministere, agenţii guvernamentale, sectorul economic şi cel non-profit.  Avem administraţie

publică  centrală,  administraţie  de  specialitate,  direcţii  descentralizate,  administraţie  publică

locală,cluburi.  Nici  una  dintre  aceste  organizaţii  nu  este  autonomă,  ele  făcând  lucruri  diferite  şi

exercitând diverse forme de autoritate. Relaţia dintre ele nu este simplă, depinzând de circumstanţe, ele

cooperează în muncă,  aplică regulamente împreună,  schimbă informaţii  şi  alte resurse.  Prin această

acţiune ele interacţionează în forma pe care cetăţenii o aşteaptă - o guvernare unitară. În fapt, unitatea

vine cu o multitudine de diferenţe - date de responsabilitate, puncte de vedere, autoritate, tradiţie;

 Un pas  important  în  această  unitate  în  diversitate  este  de  a  crea   o  înţelegere  comună  a

obiectivelor si a documentelor emise pentru toate grupurile de utilizatori.

 Eliminarea posibilităţile de confuzie sau suprapunerea între activităţile clubului si ale 

partenerilor federaţie, comitet olimpic, directie de sport 

 La nivel judetean redefinirea modului de relaţionare a institutiilor cu atributii in sport. 

 Promovarea  de  catre   administraţia  publică  centrală  in  sport  a  unui  proiect  de  relaţii

interguvernamentale (Intranet), folosind tehnologiile ITC cu scopul de a conecta efectiv si in

timp virtual serviciile publice  cu atributii in sport. 

 Realizarea de parteneriate cu ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice pentru derularea

competitiilor oficiale la care clubul este organizator sau partener.

  Dezvoltarea relaţiilor şi schimbărilor internaţionale în domeniul sportului, în special cu statele

vecine;

 Realizarea de parteneriate cu organizatiile de voluntari pentru pentru desfăşurarea activitatilor

in care este implicat clubul. Când folosim termenul de ’’voluntari”, ne referim la tineri care

participa constant la proiectele clubului, desfăşurând activităţi ce acoperă necesităţi de maximă

importanţă.

 MTS să  acţioneaze ca un „avocat” pentru structurile sportive naţionale şi locale 
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3.Guvernul este complex - Înţelege complexitatea - Propuneri de îmbunătăţire a colaborării
instituţionale



Intocmit,
Rusalin Fic
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