
Plan desfășurat de acţiuni, pe termen scurt și mediu, pentru reorganizarea sistemului naţional de educaţie fizică și sport în Romania 

Masura Scop/Tinta Cine raspunde Cai de materializare Termen limita 

Elaborarea Strategiei 
Nationale pentru 
Educatie Fizica si 
Sport – pentru 
perioada 2016-2032, 
asumata politic si 
aprobata de catre 
Parlamentul Romaniei 
si Guvernul Romaniei 

*Stabilirea cadrului general 
de dezvoltare a sistemului 
pentru educatie fizica si 
sport si caile de 
materializare a strategiei pe 
o perioada de minim 12 
ani; 

M.T.S.  
M.E.N.C.S.  
Comitetul Olimpic Sportiv 
Roman; 
O.N.G. uri; 
Parlamentul Romaniei: 
Comisia de Educatie; 
 

1. Comisie mixta formata din reprezentanti ai M.T.S., 
C.O.S.R., F.S.S.U., O.N.G.uri; 

2. Elaborare a Strategiei; 
3. Prezentare spre dezbatere Comisiei de Educatie 

din Parlamentul Romaniei; 
4. Asumarea strategiei de catre Parlamentul 

Romaniei si Guvernul Romaniei; 

20.08.2016 
 

20.08-20.10.2016 
21.10.2016 

 
 

15.11.2016 

     

Obtinerea 
procentului de 1% din 

PIB pentru sport 

*Finantarea suficienta, 
controlata si transparenta a 
sistemului national pentru 
educatie fizica si sport; 
*Reducerea incepand cu 
anul 2024 a cheltuielilor cu 
sanatatea, cu aproximativ 4 
miliarde de euro/an; 
*Imbunatatirea starii 
generale de sanatate a 
natiunii, controlul indicilor 
de mortalitate prin 
promovarea miscarii  si a 
educatiei prin sport ca 
parte componenta a 
educatiei generale. 

M.T.S. prin Secretariatul 
General 
M.E.N.C.S. prin Federatia 
Sportului Scolar  si 
Universitar,  
Parlamentul Romaniei: 
Comisia de Educatie; 
Comitetul Olimpic Sportiv 
Roman; 
O.N.G. uri; 

1. Modificare a art. 67 din Legea Educatei Fizice si a 
Sportului prin care se stabileste ca alocatie bugetara 
anuala minim 1% din PIB pentru sport; 
2. Elaborarea proiectului de buget pentru anul 2017 si 
solicitarea/stabilirea unui procent de 1% din PIB prin 
Legea Bugetului de Stat pe 2017 pentru sport; 
 

 
 
 

1.12.2016 

     

Clarificarea situatiei 
Bazelor Sportive 

*Repunerea in functiune a 
bazelor sportive scoase din 
circuit; 
*Asigurarea unui climat de 
siguranta si continuitate 

M.T.S. prin : Registrul 
National al Bazelor Sportive, 
Cu sprijinul M.A.I. precum si 
in colaborare cu Consiliile 
Locale si Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti; 

1. Aprobarea unui pachet de masuri care sa determine 
ca Registrul Bazelor Sportive sa devina functional;  
2.  Identificarea bazelor sportive si intabularea 
acestora; 
3. Acordarea prin regulament a unei perioade de 

 
31.12.2016 



pregatirii sportivilor prin 
accesul facil la bazele 
sportive; 
*Proiect national de acces 
pe terenurile si salile de 
sport aflate in 
administrarea unitatilor de 
invatamant; 

maxim 6 luni calendaristice tuturor proprietarilor de 
baze sportive, ca acestea sa fie repuse in circuit si s -a 
devina functionale; 
4. Implementarea unui Regulament de Folosire a 
Infrastructurii Sportive din Unitatile de Invatamant sub 
directa supraveghere a instructorilor/monitorilor de 
activitati sportive; 

     

Dezvoltarea Bazei 
Materiale si a 
Infrastructurii  

*Modernizarea 
insfrastructurii sportive si 
alinierea Romaniei la 
standardele internationale; 
 
*Asigurarea unui cadru 
propice pentru selectie si 
pregatire sportivilor din 
Romania; 
 
*Asigurarea unui climat de 
intrecere identic cu al 
sportivilor din alte state cu 
care Romania concureaza la 
nivel international; 

M.T.S. 
M.E.N.C.S. 
M.D.R.A.P. 

1. Stabilirea unui plan national de modernizare a 
bazelor sportive existente, cu o proiectie in timp pe 
o perioada de 4/8/12 ani; 

2. Stabilirea unui plan national de construire de noi 
baze sportive: 

a. Construirea unui numar de 47 de Licee cu Program 
Sportiv de tip nou; 

b. Construirea a 1.500 de terenuri multifunctionale 
de sport (fotbal, rugby) dotate cu pista de atletism 
pentru loclitati din mediul rural din Romania; 

c. Construirea a 7 noi baze sportive/Centre Olimpice 
(cate una pentru fiecare viitoare zona 
administrativa); 

d. Construirea unei Sali Polivalente cu 12.000 de 
locuri in mun. Bucuresti si minim alte 7 in tara cu o 
capacitate intre 5.000-7.000 loc.; 

e. Construirea a 7 patinoare multifunctionale pentru 
hochei dar si sporturi pe gheata; 

f. Construirea unui stadion Complex National care sa 
cuprinda pe langa o arena de 75.000 de locuri si 
toate dotarile specifice intrecerilor atletice; 

g. Amenajarea a 8 baze sportive pentru sporturi 
nautice care sa cuprinda si cate o pista olimpica de 
canotaj; 

h. Amenajarea a 4 Complexe Nationale pentru 
Sporturile de Iarna cu facilitati specifice tuturor 
disciplinelor sportive de iarna; 

11.09.2016 
 
 

31.12.2016 
 

2016-2018 
 

2016-2018 
 
 
 

2020 
 
 

2018 
 
 

2020 
 

2020 
 
 
 

2020 
 
 

2020 

     



 
 

Diversificarea 
finantarii&alte 

masuri de optimizare 
activitate 

 
 

*Optimizarea activitatii, 
consolidarea sistemului ca 
o industrie a sportului; 
*Transferul in timp (3-4 ani) 
a sarcinii financiare de pe 
umerii statului pe cei ai 
sistemului  privat, dupa 
consolidarea sistemului; 

M.T.S. 
M.E.N.C.S. 
C.O.S.R. 
A.N.A.F. 

1.  Directionare unui procent de 0,5% din taxele și 
accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, 
țigări și băuturi alcolice; 

2. Introducerea unui procent de 0,5% pe produsele 
de tip fast food; 

3. Introducerea unei taxe de 10% din valoarea de 
constructie a imobilelor de tip mall/hipermarchet, 
pentru constituirea Fondului National de 
Construire si Modernizare Baze Sportive; 

4. Introducerea unei taxe procentuale din cifra de 
afaceri care sa fie directionata structurilor sportive 
cu aprobare ANAF de catre societatile comerciale 
de tip hipermarchet, a operatorilor de telefonie 
mobile si servicii de telecomunicatii si internet 
(model Ungaria!); 

5.  Cresterea  costului standard/elev/student; 

6.  modificarea Legii nr.50/2005; 

7.  modificarea articolului 4 din Regulamentul FSSU 
aprobat prin HG 1201/2011.  Finantarea activitatii 
Asociatiilor Sportive Scolare si Asociatiilor Sportive 
Universitare; 

8. Implementarea ‘’Regulamentului de Organizare si 
Desfasurare a activitatii in cadrul Asociatiilor 
Sportive Scolare si Universitare’’; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2017 
 
 

01.01.2017 
 

01.01.2017 
 
 
 
 
 

01.01.2017 
 
 
 
 
 

15.09.2016 
 

15.05.2016 
 
 
 

15.09.2016 
 



 

Intocmit 

 Constantin Caliman 

     

 
Formare 

profesionala. 
 

Contract Unic de 
Prestari Servici 

Sportive 
 

Promovarea 
Romaniei si a 

tehnicienilor romani 
in structurile 
international. 

 
 

*Programe de Formare si 
Perfectionare Profesionala 
pentru tehnicienii sportivi; 
 
*Contract Unic de Prestari 
Servici Sportive cu o 
fiscalizare redusa la 26% 
(dupa modelul Ungariei); 
 
*Proiecte de dezvoltare 
europeana a relatiilor cu 
statele membre UE pe linie 
de activitate sportiva. 
Reprezentarea Romaniei in 
structurile/forurilor 
europene 

M.T.S. 
M.E.N.C.S. 
C.O.S.R. 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 
Ministerul Afecerilor 
Externe 
Ministerul Finantelor 
Publice 
Ministerul Fondurilor 
Europene 

1. Programe de formare profesionala si reconversie 
pentru personalul necesar dezvoltarii activitatilor 
sportive, pentru sportivii de performanta care 
abandoneaza activitatea sportiva; 

2. Implementarea unui Contract Unic de Prestari 
Servicii Sportive valabil pentru sportivi si 
deopotriva personal tehnic care activeaza in 
domeniul sportului cu o fiscalizare de 28%, dupa 
modelul implementat de Ungaria; 

3. Promovarea Romaniei ca tara in care sportul este 
politica de stat, a imaginii noastre in Europa si in 
lume, promovarea turismului sportiv, atragerea 
de evenimente sportive internationale in 
organizare, in Romania; 

4. Promovarea sportivilor si tehnicienilor romani in 
board-uri/comisii ale structurilor sportive 
internationale; 

 

Termen imediat 
 
 
 
 

01.07.2016 
 
 
 
 

Termen imediat 
 
 
 
 

Termen imediat 


