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1.

INTRODUCERE

1.1.

Rolul social al sportului

Sportul şi-a dovedit caracterul educativ – formativ în toate etapele de dezvoltare a
omenirii, indiferent de tipul de societate şi ideologie, acţionând pentru sănătate,
socializare, dezvoltare economică şi dezvoltarea personalităţii umane în ansamblul ei.
Prin sport, Consiliul Europei înţelege „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”.
În prezent, sportul se confruntă cu pericole şi provocări ce impun elaborarea de
strategii, naţionale, regionale şi locale care să asigure îndeplinirea misiunii sociale de către
acesta:
-

statisticile asupra stării generale de sănătate a populaţiei, cu deosebire a celei
tinere, evidenţiază creşterea îngrijorătoare ale ratei morbidităţii datorate
sedentarismului şi obezităţii;

-

diminuarea percepţiei rolului formativ al sportului reflectat prin reducerea
timpului alocat educaţiei fizice şi sportului din şcoli;

-

scăderea alarmantă a numărului de copii şi tineri care practică sportul, sub
toate formele, preferând activităţi sedentare;

-

diminuarea performanţelor sportive ale României, implicit ale Municipiului
Bucureşti, la competiţiile majore nationale şi la cele internaţionale;

-

lipsa de consecvenţă în aplicarea legislaţiei în vigoare privind sportul şi
dizarmonia factorilor de decizie în acţiunile întreprinse;

-

creşterea alarmantă a numărului de acte de violenţă şi corupţie în arenele
sportive şi în afara acestora, exploatarea tinerilor sportivi, dopajul, rasismul,
fapte care aduc grave prejudicii fenomenului sportiv.

Analizele întreprinse şi experienţa socială acumulată scoate în evidenţă
următoarele atribuţii ale sportului:
Educaţia fizică şi sportul sunt factori de consolidare a rezistenţei fiecărui
individ la inconvenientele vieţii moderne, reprezentând un tonic pentru
activităţile de timp liber individuale sau în grup.
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Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora, educaţia fizică şi
sportul se constituie în forme de educaţie pentru sănătate. Sportul joacă un rol deosebit
în menţinerea sănătăţii fizice şi mentale, în menţinerea unui stil de viaţă favorabil
sănătăţii. În ultimii ani, în oraşe, în special dar şi în mediul rural, au apărut boli de
civilizaţie care sunt în consecinţa directă a unei nutiţii greşite coroborată cu lipsa
practicării mişcării, a activităţii sportive. Mijlocul cel mai eficient şi ieftin al luptei împotriva
obezităţii şi a bolilor generate de aceasta este sportul, mişcarea zilnică.
Creşterea proporţiei populaţiei care face sport, în mod regulat, poate avea ca
rezultat o economisire prin diminuarea considerabilă a cheltuielilor cu serviciile medicale,
cu compensarea reţetelor şi cu concediile medicale. În anul 2003, Organizaţia Mondială
a Sănătăţii a publicat un document intitulat „Health and development through
physical and sport” în care se menţionează faptul că fiecare dolar investit în
activitatea fizică determină o economisire de 3,2 dolari în sistemul medical. Acelaşi
document menţionează faptul că practicarea unei activităţi sportive timp de 30 de minute
(la adulţi) şi 60 de minute (la copii) reduce semnificativ riscurile de accidentare, riscurile
de apariţie a bolilor cardiovasculare, a accidentelor cerebrale, obezităţii şi chiar a unor
forme de cancer. În aceste condiţii, domeniul educaţiei fizice şi sportului trebuie să îşi
asume, cu mai multă vigoare, rolul de promotor al stării de sănătate, pe de o parte, prin
competenţele complementare ale specialiştilor (profesori, antrenori, kinetoterapeuţi, etc.),
şi, pe de altă parte, prin impunerea unor programe-cadru profilactice, pe categorii de
vârstă, în direcţia realizării obiectivelor specifice ariei de competenţă a specialiştilor.
Educaţia fizică şi sportul îşi aduc o contribuţie originală la educaţia
culturală prin promovarea frumuseţii corpului, prin expresivitatea mişcărilor şi
prin calitatea relaţiilor interumane pe care le implică. Funcţia culturală a
acestor activităţi se exprimă şi prin momentele de sublim pe care le relevă
marile spectacole sportive, de exemplu, festivităţile de deschidere şi închidere
a Jocurilor Olimpice, care provoacă o intensitate emoţională greu de egalat.
Se consideră că aportul ştiinţei este indispensabil în dezvoltarea educaţiei
fizice şi sportului. Acumularea de informaţii, în aria educaţiei fizice şi sportului,
a condus la constituirea şi consolidarea unui sistem de ştiinţe care
studiază motricitatea umană, contribuind la creşterea eficienţei educaţionale
a acestor activităţi, exprimată prin performanţe sportive superioare, şi printr-o
capacitate specifică de adaptare la solicitări fizice şi psihice. O retrospectivă a
performanţelor, în diferite ramuri de sport, evidenţiază progresul constant al

Strategia de dezvoltare a CSMB pe perioada 2015-2020

3

acestora, progres care nu ar fi fost posibil fără o cercetare ştiinţifică temeinică.
Autorităţile statului trebuie să sprijine cercetarea ştiinţifică destinată dezvoltării
performanţei umane – fizice, motrice şi psihice.
Sportul constituie un factor de întărire a coeziunii sociale, a relaţiilor
familiale şi de prietenie fiind totodată un mod plăcut de petrecere a timpului
liber.
În comunităţile în care convieţuiesc cetăţeni de diverse etnii, sportul reprezintă
o modalitate de prevenire sau eliminare a tensiunilor sociale, de
intensificare a legăturii între membrii societăţii. Coeziunea socială,
toleranţa reciprocă, integrarea etnică şi culturală sunt, în mare măsură, efecte
ale practicării exerciţiilor fizice, sub diverse forme. Prin educaţie fizică şi sport
sunt combătute atitudinile rasiale, xenofobe şi de excluziune a celor mai puţin
dotaţi fizic, psihic şi motric.
Practicarea sportului creşte productivitatea forţei de muncă.
Educaţia fizică şi sportul îşi aduc o contribuţie esenţială la coeziunea
economică şi socială, precum şi la formarea unei societăţi mai bine
integrate, ele promovând sentimentul apartenenţei la un spaţiu sociocultural comun. Aceste roluri sunt şi mai relevante pentru categoriile de
persoane defavorizate, grupurile insuficient de bine reprezentate, persoanele
cu nevoi speciale, imigranţi, etc. Practicarea exerciţiilor fizice trebuie să se
desfăşoare fără discriminări, prin asigurarea accesului egal al femeilor şi
bărbaţilor, indiferent de rasă, religie, opinie politică, origine naţională sau
socială. Mediul socializant al educaţiei fizice şi sportului oferă modele de
comportare transferabile în viaţa cotidiană.
Practicarea exerciţiilor fizice contribuie la recuperarea persoanelor cu
diferite tipuri de dependenţă (droguri, medicaţie în exces, alcool), favorizând
reinserţia lor socială. Totodată, tendinţa demografică de creştere a numărului
de persoane vârstnice trebuie să întărească locul şi rolul educaţiei fizice şi
sportului în diminuarea efectelor îmbătrânirii.
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Educaţia fizică şi sportul creează un nou cadru de cooperare între popoare,
prin transformarea culturii războiului, a violenţei şi discriminării într-o cultură
non-violentă, a toleranţei şi solidarităţii. Activităţile fizice favorizează, prin
modul lor specific de organizare, stabilirea de contacte interumane, de
dialog intercultural şi de cooperare internaţională. Sportul, prin mijloacele
lui specifice, favorizează respectarea unor reguli comune, depăşind barierele
geografice, politice, sociale şi economice. Existenţa organismelor sportive
internaţionale face posibilă afilierea reprezentanţilor diferitelor naţiuni şi
stabilirea unui dialog structurat, pentru dezvoltarea practicilor şi culturii
sportive, la care participă federaţiile de specialitate, comitetele olimpice
naţionale, alte organizaţii europene şi internaţionale, precum şi alţi factori
implicaţi în domeniul sportului, inclusiv partenerii sociali.
Rolul cel mai important, în promovarea educaţiei fizice şi sportului, îl are
resursa umană implicată, respectiv: profesori de educaţie fizică şi sport,
antrenori, manageri, cercetători, medici, psihologi, pedagogi, sociologi, etc.
Experienţa ultimilor ani a demonstrat necesitatea unei schimbări în
mentalitatea specialiştilor, care să vizeze noi modele de analiză, explicaţie,
interpretare şi aplicare a cunoştinţelor specifice a domeniului.
În contextul social actual, profesorul de educaţie fizică şi antrenorul exercită
un ansamblu de atribuţii, date, în primul rând, de poziţia de educator, iar apoi
de profilul specializării acestora. Ei au rolul de a garanta contribuţia educaţiei
fizice şi sportului la îndeplinirea obiectivelor generale ale educaţiei şi a celor
specifice domeniului. Se impune reconsiderarea permanentă a pregătirii lor
iniţiale şi continue, astfel încât acestea să răspundă pe deplin noilor cerinţe
sociale.
O altă consecinţă foarte importantă a practicării sportului o constituie
faptul că acesta generează valoare adăugată şi creează locuri de muncă.
În majoritatea ţărilor dezvoltate unde s-a dezvoltat o economie în sport s-a
constatat faptul că această activitate poate produce cifre de afaceri importante
iar impozitul pe profit constituie o sursă importantă pentru bugetul naţional şi
pentru economia locală.
Această contribuţie a sportului este mai puţin sesizabilă în România dar ar trebui
să fie mai bine evidenţiată şi promovată în cadrul politicilor statului si a administratiilor
locale. Pe de altă parte, cu toate că sportul are o pondere semnificativă în cadrul
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economiei, marea majoritate a activităţilor sportive se desfăşoară în cadrul unor structuri
nonprofit, dintre care multe depind de sprijinul public pentru a asigura accesul tuturor
cetăţenilor la activităţile sportive. Au fost identificate o serie de probleme, la care terbuie
gasite solutii:
-

slaba preocupare a autorităţilor pentru dezvoltarea bazei materiale atât
pentru iniţiere şi pregătire cât şi pentru organizarea de competiţii
internaţionale oficiale majore;

-

existenţa tentaţiei angajării peste hotare a specialiştilor ca urmare a slabei
stimulări şi a protecţiei sociale reduse în raport cu sportivii;

-

reţeaua de medicină sportivă este aproape inexistentă;

-

nerespectarea de către instituţiile implicate în Sistemul Sportului
Românesc a obligaţiilor prevăzute de lege.

Evoluţiile sociale obligă sportul la o permanentă adaptare. Actualmente,
reformarea sportului se impune în vederea respectării acquis-ului comunitar şi pentru
creşterea competitivităţii. România deţine suficiente resurse care să-i asigure revenirea
în topurile sportive, mai ales în privinţa potenţialul uman concretizat prin 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.
Se observă, astfel, că practicarea sportului are influenţă pozitivă în fiecare
domeniu al societăţii.

1.2.

Factorii implicaţi în dezvoltarea sportului românesc
În ultimii ani, însă, în România se înregistrează o diminuare a majorităţii

indicatorilor sportivi: număr de sportivi legitimaţi, numărul titlurilor şi medaliilor în
competiţiile internaţionale, scăderea dinamicii recordurilor naţionale ş.a..
Principalele cauze sunt:
-

neacordarea atenţiei cuvenite de către institutiile statului faţă de
dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului, în prezent domeniul nefiind
guvernat pe baza unei strategii la nivel naţional;

-

reducerea considerabilă a investiţiilor în sport și în general a întregii
finanţări de la bugetul de stat;

-

inexistenţa unei abordări sistematice în elaborarea unor direcţii prioritare
în dezvoltarea sistemului de educaţie fizică şi sport;
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-

cadrul normativ – juridic care reglementează domeniul educaţiei fizice şi
sportului nu corespunde cu realitatea societăţii contemporane;

-

insuficienta preocupare faţă de sportul adaptiv, ca factor de integrare
socială a persoanelor cu dezabilităţi şi a invalizilor;

-

protecţia socială slabă a sportivilor în activitate;

-

nu sunt suficiente oportunităţi de practicare a sportului pentru copii şi
tineri;

-

crearea unei prăpastii între sportul şcolar şi universitar şi cel de
performanţă.

Aceasta se datorează faptului că, în timp, relaţiile dintre instituţiile administraţiei
centrale cu atribuţii în domeniu, respectiv MEN şi MTS s-au erodat fiind din ce în ce mai
slabe sau chiar inexistente;
-

lipsa informaţiei, reflectarea insuficientă a evenimentelor, a performanţelor
şi a problemelor educaţiei fizice şi sportului în mass-media;

-

lipsa resurselor financiare atât la nivelul populaţiei, care trebuie să facă un
efort financiar uneori considerabil pentru practicarea unui sport, dar și la
nivelul resurselor alocate din bugetul de stat pentru sport care, sunt
insuficiente şi în valori reale din ce în ce mai mici;
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2.

ANALIZA SITUAŢIEI STRATEGICE

2.1. Analiza mediului înconjurător general
Elementele externe, tendinţe şi condiţionări care afectează relativ uniform
cluburile sportive din România, având o influenţă indirectă şi asupra C.S.M.B., sunt
concretizate în următoarele categorii de medii. (Fig. 1).
2.1.1.

Cadrul juridic internaţional şi naţional care formează mediul
politic şi pârghiile la dispoziţia administraţiilor locale;

2.1.2.

Mediul economic;

2.1.3.

Mediul socio-cultural;

2.1.4.

Mediul ştiinţifico-metodologic şi tehnologic general şi cel
specific sportului.

Fig. 1. Ansamblul mediului general constituit din factorii diferenţiaţi ce influenţează structurile sportului
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2.1.1. Cadrul juridic internaţional şi naţional care reglementează domeniul
sportului:
1. Cartea albă privind sportul a Comisiei Europene
2. Carta internaţională a educaţiei fizice şi sportului a UNESCO
Propunerile de actualitate ale Comisiei Europene prezentate în Cartea Albă
privind Sportul, adoptată în anul 2007, sunt:
„(1)... – Comisia recomandă promovarea la nivel ministerial a unei cooperări
consolidate între sectoarele sănătăţii, al educaţiei şi al sportului în statele membre, în
vederea definirii şi a punerii în aplicare a unor strategii coerente de reducere a incidenţei
excesului în greutate, a obezităţii şi a altor riscuri pentru sănătate.
(8) Comisia va introduce acordarea etichetei europene acelor şcoli care sunt
implicate în mod activ în sprijinirea şi promovarea activităţilor fizice în mediul şcolar.
(10) Împreună cu statele membre, Comisia va identifica provocările cheie cu care
se confruntă organizaţiile sportive nonprofit, precum şi principalele caracteristici ale
serviciilor asigurate de aceste organizaţii.
(11) Comisia va sprijini sportul practicat la nivel începător prin intermediul programului
„Europa pentru cetăţeni”.

(14) Pentru a înţelege mai bine cerinţele şi necesităţile specifice ale sectorului
sportiv pe bază de voluntariat în cadrul elaborării de politici la nivel european şi naţional,
Comisia va lansa un studiu european privind voluntariatul în sport.
(15) Comisia va sugera statelor membre să aibă în vedere sprijinirea prin
intermediul programului PROGRESS, precum şi prin programul de învăţare continuă şi
programele „Tineretul în acţiune” şi „Europa pentru cetăţeni”, a acţiunilor de promovare
a incluziunii sociale prin sport şi de combatere a discriminării în sport. În contextul
politicii de coeziune, statele membre ar trebui să ia în considerare rolul sportului în
domeniul incluziunii sociale, al integrării şi al şanselor egale, ca parte integrantă a
activităţilor de programare aferente Fondului Social European şi Fondului European de
Dezvoltare Regională, şi sunt încurajate să promoveze acţiuni în cadrul Fondului
European de Integrare.
(25) Comisia va promova utilizarea sportului ca instrument în cadrul politicii sale
de dezvoltare. În special, aceasta va: Promova sportul şi educaţia fizică drept elemente
esenţiale pentru o educaţie de calitate şi ca modalităţi de a spori gradul de atractivitate şi
de frecventare a şcolilor...
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(30) Va promova achiziţiile ecologice în cadrul dialogului său politic cu statele
membre şi cu alte părţi interesate;
(33) Comisia, în cooperare strânsă cu statele membre, va face demersurile
necesare pentru a dezvolta o metodă statistică europeană de măsurare a impactului
economic al sportului ca bază a conturilor naţionale statistice aferente sportului, care ar
putea duce, în timp, la crearea unui cont satelit european pentru sport
(34) În plus, sondaje specifice domeniului sportiv ar trebui să fie organizate în
continuare, cu o frecvenţă de câţiva ani (ex. sondajele „Eurobarometru”), în mod special
în vederea asigurarea informaţiilor care nu pot fi furnizate pe baza conturilor naţionale
statistice aferente sportului (ex. ratele de participare, datele privind voluntariatul, etc.).
(35) Comisia va lansa un studiu de evaluare a contribuţiei directe a sectorului
sportiv (din punct de vedere al PIB-ului, al creşterii economice şi al ocupării forţelor de
muncă) şi a celei indirecte (prin intermediul educaţiei, al dezvoltării regionale şi al unui
grad sporit de atractivitate al UE) cu privire la obiectivele incluse în Agenda de la
Lisabona
(36) Comisia va organiza schimbul de bune practici între statele membre şi
federaţiile sportive cu privire la organizarea de evenimente sportive de mare anvergură
în vederea promovării creşterii economice durabile, a competitivităţii şi ocupării forţelor
de muncă.
(37) Pentru a contribui la elaborarea modelului de finanţare a sportului, Comisia
va efectua un studiu independent referitor la finanţarea, atât din partea sectorului public
cât şi a celui privat, a sportului practicat la nivel începător şi a activităţilor sportive
deschise participării tuturor în statele membre şi la impactul schimbărilor actuale din
acest domeniu.
Organizaţiile sportive dispun de numeroase surse de venit, printre care taxele de club
şi vânzarea de bilete, publicitatea şi sponsorizarea, drepturile de difuzare, redistribuirea
venitului în cadrul federaţiilor sportive, activităţile comerciale, subvenţiile publice etc. Cu
toate acestea, unele organizaţii sportive beneficiază de un acces mai rapid la resursele
oferite de agenţii economici decât celelalte organizaţii, în ciuda faptului că, în unele cazuri,
există un sistem de redistribuire care funcţionează în mod corespunzător. În sportul practicat
la un nivel începător, şansele egale şi accesul liber la activităţile sportive poate fi garantat
numai prin intermediul unei participări publice corespunzătoare. Comisia recunoaşte
importanţa subvenţiilor publice pentru sportul practicat la nivel începător, precum şi pentru
activităţile sportive deschise participării tuturor şi se pronunţă în favoarea acordării acestor
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subvenţii, cu condiţia ca acestea să fie acordate în conformitate cu legislaţia comunitară. În
multe state membre, sportul este parţial finanţat prin intermediul unei taxe sau al unui
impozit asupra jocurilor de noroc sau a serviciilor de loterie organizate de stat sau autorizate
de acesta. Comisia invită statele membre să încerce să elaboreze modalităţi optime de
menţinere şi dezvoltare a unui model de finanţare mai durabil prin intermediul căruia să se
acorde un sprijin pe termen lung organizaţiilor sportive.”
După aderarea României la Uniunea Europeană prin politica sportivă a ţării
noastre s-au aplicat principiile şi directivele menţionate în cele două reglementări
internaţionale menţionate mai sus dorindu-se ca şi cadrul legal aplicabil României să fie
elaborat în armonie cu acestea.
Cadrul legal naţional aplicabil domeniului educaţiei fizice şi sportului este
următorul:
-

Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu completările şi
modificările ulterioare în temeiul căreia o parte importantă din competenţele
gestionării sportului au fost transferate de la administraţia publică la
federaţiile sportive naţionale pe ramuri de sport – structuri sportive a căror
înfiinţare a fost supusă normelor stabilite prin Ordonanţa de Guvern
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. În acest context, atribuţiile
administraţiei centrale au fost reduse, iar monopolul statului a fost cedat
sectorului privat – cu preponderenţă federaţiilor sportive. Legea face referiri
asupra fiecărui domeniu al sportului: educaţia fizică şi sportul şcolar şi
universitar, educaţia fizică militară şi profesională, sportul de masă, sportul
de performanţă. Totodată legea defineşte care sunt structurile administraţiei
pentru sport precum şi atribuţiile acestora şi reglementează modalitatea de
finanţare a activităţii sportive;

-

Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 a eduaţţiei fizice şi
sportului;

-

Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă
Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din
venituri proprii;

-

Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea
caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv
Studenţesc „Tei”;
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-

Legea nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă;

-

Legea nr. 350 din 21 iulie 2006 a tinerilor;

-

Legea nr. 10 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violentei cu ocazia competiţiilor
şi a jocurilor sportive;

-

Ordonanţa de Urgenţă nr. 77 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri în
domeniul tineretului şi sportului;

-

Hotărârea Guvernului nr. 141 din 23 februarie 2010 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;

-

Hotărârea Guvernului nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

-

Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 14 iulie 2010 privind unele măsuri de
reorganizare a activităţilor de tineret şi sport;

-

Hotărârea Guvernului nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea şi
funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei
pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

Pentru perioada 2012-2016, au fost prevăzute, în programul de guvernare,
obiective privind sportul, precum:
-

Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive;

-

Valorificarea economică a activităţilor sportive şi creşterea rolului
managementului sportiv;

-

Creşterea rolului educaţiei fizice şi a sportului în şcoli;

-

Dezvoltarea resurselor umane din domeniul sportului şi sprijinirea sportului
de performanţă;

În ceea ce priveşte direcţiile de acţiune, acestea au cuprins:
1.

Organizarea de întreceri sportive internaţionale, susţinute şi cofinanţate de
Guvern, în ramurile sportive în care România excelează;

2.

Elaborarea strategiei naţionale, cu accent pe sportul de masă, şi a unei noi
legi în domeniul sportului armonizată cu prevederile UE în materie;

3.

Implicarea şi cointeresarea autorităţilor administraţiei publice locale în
crearea, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale, precum şi a
structurilor sportive din plan local şi judeţean;
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4.

Dezvoltarea educaţiei fizice şi a sportului în şcoli, stabilirea unor sisteme de
competiţii la nivel local, regional şi naţional;

5.

Susţinerea

introducerii

evenimentelor

sportive

şcolare

în

agenda

competiţiilor întocmită de către Ministerul Educaţiei Nationale;
6.

Clarificarea dreptului de proprietate, de marcă a cluburilor sportive şi
dezvoltarea componentei de marketing a activităţii asociaţiilor şi a cluburilor
sportive;

7.

Stabilirea unor relaţii de colaborare între şcoli şi cluburi sportive;

8.

Reorganizarea şi adaptarea sistemului sportiv pentru persoanele cu
handicap, pentru atragerea respectivei categorii de persoane către această
disciplină;

9.

Asigurarea unei traiectorii de tip ”dublă carieră” sportivilor de performanţă,
prin asigurarea educaţiei şi calificării într-o altă profesie, suplimentar
carierei sportive, pentru a sprijini reintegrarea lor în societate;

10. Construirea de stadioane şi de baze sportive pentru disciplinele olimpice,
conform cerinţelor Comitetului Olimpic Internaţional;
11. Înfiinţarea unor centre moderne de recuperare sportivă.
Din punct de vedere al dezvoltării strategice a sportului, în momentul de faţă nu
există o strategie la nivel naţional, elaborată prin colaborarea tuturor factorilor implicaţi în
activitatea sportivă, respectiv MEN, MTS, COSR, federaţii sportive, etc., prin care să fie
stabilite obiective clare, realizabile pentru sportul de performanţă, sportul de masă şi
sportul de tineret, strategie care să se refere la o perioadă care să cuprindă mai multe
cicluri olimpice sau chiar o strategie pentru următorul ciclu olimpic. Practic, sistemul
sportului supravieţuieşte de pe o zi pe alta fără a fi trasate direcţii de acţiuni care să aibă
o finalitate şi un rezultat scontat palpabil.
2.1.2. Mediul economic este constituit din următorii factori economici: rata
dobânzii, rata inflaţiei, cursul de schimb valutar, balanţa bugetară, disponibilitatea
creditului, produsul intern brut, modelul de consum al populaţiei, rata şomajului, nivelul
productivităţii muncii, tendinţe bursiere, tendinţe ale marilor puteri economice, politica
fiscală, politica economică ale organismelor internaţionale, fluctuaţia preţurilor, venitul
disponibil al familiei.
Factorii economici sunt influenţaţi de ciclul economic pe care îl parcurge ţara la un
moment dat şi desigur de contextul economic internaţional.
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Sistemul de educaţie fizică şi sport din România suferă datorită subfinanţării de la
bugetul de stat şi numărului redus de surse atrase. Cele 67 de federaţii naţionale,
C.O.S.R., Federaţia sportului şcolar şi universitar, cluburile sportive, nu îşi pot realiza,
decât în mică măsură, obiectivele – aprobate de forurile tutelare – datorită incapacităţilor
financiare la care se adaugă managementul defectuos şi infrastructura insuficientă.
Finanţarea sportului s-a desfăşurat după o dinamică descendentă de la an la an:
în 1999–2010 cuantumul bugetar alocat mişcării sportive a fost în medie de 0,7% din
P.I.B., pentru anul preolimpic 2011 s-au alocat 187.700.000 milioane lei din care
55.368.755 pentru 67 de federaţii, sub cel din 2010, diminuat cu 13,48% în general şi cu
25% pentru federaţii.
Dimensiunea economică a sportului a fost scoasă în evidenţă de Agenda de la
Lisabona a Comisiei Europene, evidenţiind impactul macro-economic al acesteia,
concretizat în la creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă. Agenda poate fi
utilizată ca instrument de dezvoltare locală şi regională, de regenerare urbană sau de
dezvoltare rurală.
Un studiu prezentat în cursul preşedenţiei austriece din 2006 a sugerat faptul că
sportul a generat, în sens larg, o valoare adăugată de 407 miliarde euro în anul 2004,
reprezentând 5,4% din forţa de muncă.
Comisia, în cooperare strânsă cu statele membre, a stabilit ca va face demersurile
necesare pentru a dezvolta o metodă statistică europeană de măsurare a impactului
economic al sportului.
2.1.3. Mediul socio-cultural este constituit de comportamentul individual şi în
grup ce reflectă atitudini, valori, tradiţii şi obiceiuri, la care se adaugă factori demografici,
etnici, imigraţia dintr-o zonă în altă sau dintr-o ţară în alta.
Sistemul de valori al societăţii şi comportamentul cetăţenilor influenţează în mare
măsură organizarea şi activitatea structurilor sportive.
Analiza factorilor sociali din ţara noastră evidenţiaţi anterior, scoate în evidenţă
aspecte nefavorabile ale vieţii sănătoase, România ocupând în 2010 locul 3 în Europa în
ceea ce priveşte numărul persoanelor supraponderale sau obeze, ca urmare a
sedentarismului, educaţiei insuficiente, alimentaţiei haotice, sărăciei şi marginalizării unor
segmente ale populaţiei. Numai 6 persoane din 100 practică sportul în mod constant
(zilnic sau de 2-3 ori pe săptămână) în mediul urban. Numai 1 persoană din 100 practică
sportul în mod organizat, în mediul rural.
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Cartea albă a Comisiei Europene în capitolul “Strategie pentru Europa privind
problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate”,
subliniază importanţa adaptării de măsuri pro-active în vederea contracarării declinului
înregistrat în privinţa activităţilor fizice. Ca instrument de sprijinire a îmbunătăţirii sănătăţii
cetăţenilor mişcarea sportivă exercită o influenţă mai importantă decât oricare altă
mişcare socială.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii promovează prin programul „Viaţa activă” (1988)
importanţa practicării sistematice a exerciţiilor fizice şi recomandă cel puţin 30 de minute
de activitate fizică moderată pe zi, pentru adulţi şi 60 de minute pentru copii.
Sportul nu-şi realizează dezideratul de alternativă educativă la tentaţiile negative
ale străzii, infracţionalitate, prostituţie juvenilă şi vagabondaj, care pot fi diminuate şi chiar
eradicate.
Comisia Europeană recomandă promovarea la nivel ministerial a unei cooperări
consolidate între sectoarele sănătăţii, al educaţiei şi sportului în vederea punerii în
aplicare a unor strategii coerente de promovare a conceptului de viaţă activă prin
intermediul sportului.
2.1.4. Mediul ştiinţifico-metodologic şi tehnologic general precum si cel
specific sportului a înregistrat la nivel global, progrese care în urmă cu 20-25 de ani
făceau obiectul literaturii de avangardă. Dezvoltarea inteligenţei artificiale, a sistemelor
informatice a tehnologiei de toate formele au influenţat cercetările privind ştiinţele
biologice şi psihologice cu efecte directe asupra sănătăţii, prelungirii duratei de viaţă
activă şi în general creşterea calităţii vieţii.
Modificările tehnologice au influenţat în mare măsură aparatura, echipamentele şi
instalaţiile folosite în domeniul sportului, având contribuţie semnificativă la creşterea
performanţelor sportive.
Utilizarea

computerului

în

metodologia

sportului

constituie

o

condiţie

fundamentală în antrenamentul sportiv la toate nivelele.
Analizele tridimensionale ale tehnicilor diferitelor sporturi, analizele biochimiei,
investigaţiile funcţionale, procedurile de refacere fizică şi psihică au devenit tot mai
rafinate şi mai exacte datorită aparaturii de înalta performanta folosită azi în pregătirea
sportivilor.
Multitudinea de date ale diferitelor ştiinţe din domeniul sportului a dus la
închegarea unei zone de cunoaştere foarte complexe, denumită Știinţa Sportului.
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Aceasta constituie domeniu de sine stătător pentru care se organizează învăţământ
universitar în majoritatea ţărilor lumii.
Analizele de prognoză privind tendinţele de evoluţia sportului, în general, şi a celui
de performanţă, în special, evidenţiază 3 direcţii:
a)

amplificarea rolului social prin dezvoltarea sportului pentru toţi prin
extinderea sa la o sferă cât mai mare a populaţiei;

b)

apariţia unor noi ramuri de sport (diversificarea sportului) corespunzătoare
preferinţelor oamenilor;

c)

creşterea performanţelor sportive cu rate reduse, fapt care apropie sportivul
tot mai mult de posibile limite biologice şi psihice. Factorii care determină
această situaţie sunt: profesionismul, calendarul competiţional dens,
creşterea intensităţii până la limite insuportabile, farmacologie sofisticată şi
doping.

Tendinţele de evoluţie ale sportului contemporan:
•

Competiţia sportivă reprezintă un spectacol tot mai atrăgător pentru tot mai
mulţi oameni, fapt care determină tendinţa spre gigantism a marilor competiţii
mondiale;

•

Creşterea numărului de sportivi de mare valoare pretendenţi la cucerirea
locurilor fruntaşe, diferenţierea acestora fiind tot mai dificilă;

•

Penetrarea tehnologiilor avansate în pregătire chiar în ţări mai puţin
dezvoltate în care numărul tinerilor dispuşi la sacrificii pentru “a ieşi în lume”
este tot mai mare;

•

Pregătirea sportivilor (antrenamentul) este zona de aplicare a noilor
metodologii, domeniu care devine tot mai sofisticat prin aplicare de tehnici
interdisciplinare.

Consecinţele acestor situaţii au impus unele reguli:
-

Menţinerea unor volume şi intensităţi de lucru raţionale (Fig. 2) în procesul
de pregătire de lungă durată;

-

Creşterea ponderii pregătirii integrale, calendarele competiţionale devenind
tot mai mult mijloace complexe de pregătire nu numai de evaluare şi
clasificare;

-

Utilizarea la toate nivelele de pregătire a instalaţiilor, dispozitivelor,
aparatelor şi echipamentelor performante;

-

Folosirea coaching-ului încă din faza iniţială a pregătirii;
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-

Conducerea antrenamentelor de către o echipă de specialişti;

Fig. 2. Tabel aproximativ privind stagiile pregătirii pe termen lung în procesul a obţinere a performanţei
lung (după V. Platonov, 2013)

•

Dezvoltarea bazei de selecţie, a criteriilor şi probelor pentru depistarea
copiilor cu aptitudini superioare pentru sport;

•

Vârstele optime pentru marea performanţă au rămas în general aceleaşi faţă
de anii ’80 – ’90 la majoritatea ramurilor de sport, durata pregătirii fiind între
12-29 ani la femei şi între 17-26 ani la bărbaţi, particularizate pe ramuri de
sport.

În contextul actual, concurenţa la nivelul marii performanţe este acerbă,
desfăşurându-se în întreg sistemul de factori implicaţi (coach, antrenori, cercetători,
medici, psihologi, terapeuţi) care asigură cadrul de înaltă competenţă şi infrastructură
necesară pregătirii. Din acest punct de vedere, România se confruntă cu un adevărat
exod al specialiştilor valoroşi în ţări cu nivele sociale şi economice dezvoltate.
Pregătirea cadrelor de specialitate (profesori, antrenori) se realizează după
concepţii învechite în cadrul unor structuri noi (Procesul Bologna) cu care sunt în
discordanţă, motiv pentru care tot mai mulţi absolvenţi nu reuşesc să treacă pragurile
minime pentru ocuparea unor posturi de profesori sau antrenori.
S-a desfiinţat specializarea Medicină sportivă din Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Bucureşti.
Mediul extern în care funcţionează C.S.M.B. are influenţe decisive asupra
activităţii sale care impun tot atâtea măsuri de prevenire, contracarare sau valorificare a
oportunităţilor.
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Strategia Clubului Sportiv Municipal Bucureşti îşi propune să promoveze politicile
sociale şi programele de dezvoltare la nivel local pentru încurajarea şi sprijinirea pe
nivele a diferitelor forme ale sportului. Strategia CSMB reprezintă principalul factor de
prevedere a dezvoltării, organizării şi promovării sportului la nivel local, fiind totodată
instrument fundamental al comunităţii locale în vederea identificării şi implementării unor
decizii şi căi de dezvoltare a sportului cu rol în creşterea calităţii vieţii şi dezvoltării
durabile.

2.2. Analiza mediului intern
Mediul intern cuprinde totalitatea elementelor asupra căruia C.S.M.B. are influenţă
determinantă şi control.
Resursele de care dispune clubul sunt cuprinse şi în cadrul conceptual de analiză
„studiul asociaţiei bazat pe resurse” (Wernerfelt, 1984) prin care se explică
elementele ce crează avantaje competiţionale. Performanţele clubului CSMB
trebuie asociate configuraţiei resurselor proprii, a căror valoare se fixează prin
comparaţie într-un context exterior.
Resursele

ce

formează

„capitolul”

C.S.M.B.,

sunt:

umane,

financiare,

organizaţional-manageriale şi materiale. Utilizarea acestor resurse determină un
anumit nivel de competenţă ce concretizează experienţa colectivă a clubului sau
capabilitatea prin coordonarea valorificării resurselor.
Stăpânirea modului de transformare a resurselor în performanţe sportive definesc
competenţa organizaţiei.
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Număr sportivi selecţionaţi în august 2013 - CSM Bucureşti
250

150
231

Sportivi

200

0

Copii Centralizati

Juniori

Tineret

Seniori

TOTAL

Atletism

0

0

3

9

12

Baschet

0

0

28

28

Handbal

0

0

30

44

Motociclism

0

1

4

5

Rugby

0

62

27

89

Sah

10

2

4

16

Volei

0

12

25

37

TOTAL

10

77

127
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14
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16
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12
28
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5

9
28
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4
27
4
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17

14

3

2
12

0
0
0
1

0
0
0
0
0
10
0
10

62

77

50

89

127

100

Fig. 3. Număr sportivi legitimaţi – in august 2013
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Pentru a diagnostica starea actuală a C.S.M.B. s-a aplicat metoda de analiză
S.W.O.T. (Strength – Forţă, putere; Weaknesses – Slăbiciuni; Oportunities –
Oportunităţi, situaţii, ocazii; Treats – Ameninţări)

PUNCTE TARI
•

Existenţa unui mare număr de cetăţeni din populaţia capitalei ce manifestă
interes pentru sport;

•

Parteneriatul incheiat incepand cu luna septembrie 2013, cu Inspectoratul
Scolar al Municipiului Bucuresti, Directia pentru Sport si Tineret a
Municipiului Bucuresti si MEN/Federatia Sportului Scolar si Universitar
pentru dezvoltarea Centrului de Copii si Juniori CSM Bucuresti;

•

Susţinerea financiară de către administraţia publică locală;

•

Sportivi de valoare cuprinşi în loturile secţiilor clubului;

•

Rezultate sportive care ne claseaza pe podium in campionatele nationale,
cu mari sanse de participare in competitii europene;

•

Potential urias de dezvoltare a turismului sportiv, in cazul materializarii
proiectelor de infrastructura sportiva coroborat cu obtinerea de rezultate
sportive;

•

Resurse umane cu calificare superioară implicate în pregătirea sportivilor şi
administrarea clubului;

•

Poziţia favorabilă pe care o ocupă clubul în ansamblul mişcării sportive din
România;

•

Capacitatea clubului de a întreprinde acţiuni de selecţie şi promovare a
sportivilor tineri.
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4. Organigrama actuală a Clubului Sportiv Municipal Bucureşti

PUNCTE SLABE
•

Infrastructura necorespunzătoare unei pregătiri sportive de calitate ridicată;

•

Dotări materiale (echipament, instalaţii) insuficiente;

•

Buget general insuficient datorită sumelor reduse provenite din surse atrase
(sponsorizari, publicitate, venituri proprii din activitati adiacente);

•

Lipsa evidenţei performanţelor sportivilor pe anii de pregătire 2007-2013;

•

Lipsa strategiei de dezvoltare a clubului;

•

Funcţionalitatea scăzută a organigramei.

OPORTUNITĂŢI
•

Existenţa cadrului administrativ şi a voinţei pentru reorganizarea clubului în
baza managementului performant;

•

Adaptarea organigramei administrative conform obiectivelor şi statutului
clubului;

•

Voinţa administraţiei publice locale în construirea de noi baze sportive,
reabilitarea sau modernizarea celor existente;
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•

Posibilitatea

întocmirii

unor

programe

pentru

accesarea

fondurilor

europene;
•

Elaborarea sistemelor de selecţie şi constituirea grupelor de copii şi juniori
la nivelul secţiilor existente;

•

Înfiinţarea de noi sectii corespunzătoare preferinţelor unui mare număr de
tineri, odata cu darea in administrare a unor baze sportive;

•

Valorificarea deplină a cadrului legislativ general şi specific sportului;

•

Elaborarea sistemului de documente interne ale clubului necesare aplicării
şi verificării strategiei de dezvoltare a clubului;

•

Analiza structurilor clubului şi elaborarea unei organigrame favorabile
managementului performant.

AMENINŢĂRI
•

Apariţia unor noi cluburi sportive concurente cu organizare şi condiţii mai bune
decât cele pe care le are C.S.M.B.

•

Valorificarea insuficientă a noilor tehnologii la diferite nivele de pregătire;

•

Perpetuarea situaţiei create de baza materială insuficientă;

•

Transferurile de sportivi în condiţii dezavantajoase clubului;

•

Nevalorificarea de către antrenori la nivel înalt a inteligenţei artificiale în pregătire.

Strategia de dezvoltare a CSMB pe perioada 2015-2020

22

3.

VIZIUNEA STRATEGICĂ

3.1.

Misiunea C.S.M.B.
Misiunea C.S.M.B. este de a contribui prin mijloacele specifice sportului la

educaţia cetăţenilor municipiului pentru sănătate fizică şi psihică, creşterea calităţii vieţii
şi dezvoltarea performanţei sportive.
Există o legătură bilaterală condiţională între nivelul de educaţie şi productivitate
într-o economie sănătoasă şi nivelul participării în activităţile sportive. Practicarea
sportului la nivelul comunităţii conduce la creşterea incluziunii sociale.
Misiunea C.S.M.B. constă de asemenea în promovarea pe plan organizatoric a
parteneriatului public – privat într-un cadru legislativ consacrat.
3.2.

Structura conceptuală a organizării sportului în C.S.M.B.
Deoarece prin sport (la orice nivel) se înţelege existenţa performanţei, considerăm

că acesta este criteriul esenţial de stabilire a treptelor valorice ale sale.
Nivelul 1 – Implicare-Adaptare, având ca obiective principale:
•

atragerea şi integrarea cetăţenilor în forme simple de practicare a exerciţiilor fizice
pentru educaţie, sănătate şi socializare;

•

dezvoltarea motricităţii generale şi inteligenţei;

•

favorizarea proceselor de creştere şi dezvoltare armonioasă.

Nivelul 2 – Integrare-Adaptare. Obiectivele principale:
•

integrarea într-o formă mai mult sau mai puţin organizată de practicare a educaţiei
fizice şi sportului în şcoală, în afara acesteia, după încheierea şcolarităţii şi
cuprinderea altor cetăţeni dornici de practicare a exerciţiilor fizice;

•

educaţie;

•

sănătate;

•

dezvoltarea motricităţii generale şi specifice;

•

integrarea socială şi creşterea calităţii vieţii.

Nivelul 3 – Practicare sistematică. Obiectivele principale constau în:
•

dezvoltarea capacităţii de performanţă şi participarea la un sistem competiţional
organizat pe ramuri de sport şi nivele;

•

menţinerea sănătăţii;

•

viaţă activă;

•

perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor tehnice;

•

dezvoltarea capacităţii funcţionale şi de adaptare la diferite tipuri de efort.
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Nivelul 4 - Consacrare în activitatea sportivă de performanţă. Obiectivele acestui
nivel sunt:
•

maximizarea capacităţii de performanţă, stabilirea de recorduri şi integrarea în
sfera excelenţei umane.

Fig. 5. Nivelele sau stadiile de implicare în activităţile de educaţie fizică şi sport

3.3.

Obiectivele C.S.M.B.
a.

Obiective de performanţă
-

Contribuţia la îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei
municipiului Bucureşti;

-

Promovarea în loturile naţionale a 1-2 sportivi de către fiecare ramură de
sport din cadrul C.S.M.B;

-

Situarea pe locurile de 1-4 în campionatele naţionale la ramurile de sport:
handbal, baschet, volei, atletism, rugby, şah, motociclism.

-

Extinderea bazei de selecţie şi constituirea în cadrul fiecărei secţii a cel
puţin 2 grupe de copii şi juniori pe categorii de vârstă şi sex;

-

Semnarea de parteneriate/acord cu instituţiile de pe raza municipiului
Bucureşti în vederea dezvoltării Centrului de Copii şi Juniori, ca punte de
lansare pentru performanţă şi includerea Cluburilor Sportive Şcolare şi
Universitare în acest proiect.
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Număr sportivi selecţionaţi în anul 2013-2014 - CSM Bucureşti
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Total General
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9

11
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3

5

5
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1260

81

2
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660

0

24

Handbal

1840

100
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24
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103
56
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5
233
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11
12
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2
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93
2
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80

80
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6400
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25

78

Fig. 6. Proiect dezvoltare centre de copii si juniori CSM Bucureşti. Număr sportivi legitimaţi - an sportiv 2013 / 2014
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-

Elaborarea sistemelor de selecţii (criterii, probe, teste) pentru fiecare
ramură de sport din cadrul clubului sau aplicarea unor metodologii
consacrate.

-

Îndeplinirea de fiecare secţie în parte a cerinţelor nivelului de performanţă
în care se încadrează;

-

Mărirea bazei de selecţie, promovări sau transferări a unor sportivi de
valoare.

b.

Obiectivele procesului de pregătire:
-

Îndeplinirea obiectivelor pregătirii diferenţiate pe nivele şi faze ale
antrenamentului conform graficului;

Fig. 7. Tabel orientativ aproximativ privind ponderea tipurilor de pregătire de lungă durată pe
diferite ramuri de sport

-

Armonizarea

ponderii

componentelor

antrenamentului

cu

cerinţele

competiţionale ale fiecărei ramuri în parte;
-

Extinderea calendarelor competiţionale în scopul creşterii ponderii pregătirii
integrale în conformitate cu cerinţele nivelelor de pregătire.

-

Cooperarea cu I.N.C.S. (Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport) în
vederea înregistrării, prelucrării şi interpretării datelor din antrenamente şi
competiţii;

-

Participarea antrenorilor şi celorlalţi specialişti la cursurile de perfecţionare
organizate de federaţiile de specialitate.

-

Organizare de lectorate şi dezbateri pe problemele noi apărute în
pregătirea sportivilor şi participarea în competiţii;
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-

Analiza semestrială a îndeplinirii obiectivelor fiecărei secţii şi elaborarea
măsurilor în consecinţă.

c.

Obiective privind managementul clubului
-

Adaptarea regulamentului de organizare şi funcţionare al clubului in functie
de aparitia unor noi sectii pe ramura de sport si urmare a modificarii
legislatiei;

-

Adaptarea organigramei administrative cu funcţionalitate sporită prin
crearea de posturi (în limitele legislaţiei) cu specialişti consacraţi (consilieri,
metodisti, director sportiv, consilieri marketing şi comunicare);

-

Elaborarea instrumentarului necesar înfiinţării unor noi secţii pe ramuri de
sport;

-

Elaborarea instrumentarului necesar evidenţei, planificării şi promovării
managementului la nivelul fiecărei secţii;

-

Elaborarea fişei postului atât tehnicienilor la nivelul serviciilor si
compartimentelor din structura administrativa a clubului cât şi pentru fiecare
secţie pe ramură de sport;

-

Elaborarea unei strategii privind atragerea de voluntari în desfăşurarea
activităţii clubului;

-

Extinderea formelor şi mijloacelor de publicitate şi mediatizare in scopul
încurajării participării cetăţenilor (practicanţi şi spectatori) la activităţi
sportive.

d.

Obiective privind finanţarea activităţii clubului
-

Întocmirea unui proiect de buget de venituri şi cheltuieli care să satisfacă
nevoile clubului în ceea ce priveşte o activitate continuă şi susţinută, fără
sincope de ordin financiar, material şi din punctul de vedere al resursei
umane;

-

Atragerea de sponsori şi încheierea de parteneriate care să ajute clubul în
activitatea de dezvoltare a Centrului de Copii şi Juniori precum şi pentru
marea

performanţă,

participarea

în

Campionatele

Naţionale

şi

la

competiţiile internaţionale;
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e.

Obiective privind baza materială a C.S.M.B.
-

Construirea în Bucureşti de către administraţia locală a cel puţin 3 Săli
Polivalente cu o capacitate de 1500 - 2000 de locuri cu toate facilităţile
pentru jocuri sportive;

-

Construirea în Bucureşti de către administraţia locală a cel puţin patru bazine
de înot, sărituri şi polo;

-

Repartizarea în administrare a următoarelor baze sportive: Arena BNR,
terenurile sintetice Naţional Arena, Baza Sportiva de Tenis din Complexul
National Lia Manoliu, etc.;

-

Modernizarea bazelor sportive de pe raza municipiului Bucureşti şi folosirea
comună (Stadionul Olimpia, Stadionul Rocar, Stadionul Regie/Sportul
Studentesc, etc.);

-

Înfiinţarea unei cantine-restaurant pentru sportivii clubului;

-

Amenajarea a cel puţin două camine/hotel sortiv pentru sportivi;

-

Înfiinţarea unei policlinici sportive;

-

Construirea unei locaţii cu funcţie polivalentă (sală de antrenament, jocuri şi
atletism, patinoar, sali de fitness, bazin de natatie) in arialul sportiv „Lia
Manoliu”;
-

Înfiinţarea (construirea) a două complexe pentru sport şi întreţinere
(fitness&bazin de inot) pe raza municipiului Bucuresti;

-

Construirea unei baze moderne pentru atletism cu dotările
corespunzătoare, a unui teren sintetic cu instalaţie de iluminat, tribune
modulare cu o capacitate de 1500 - 2000 locuri pentru atletism si rugby;

-

Achiziţionarea unui numar de 2 autocare cu o capacitate de 54 locuri, a
3-4 microbuze cu o capacitate de 19-21 locuri, a unei autodube de
transport materiale;
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4. Implementarea strategiei
4.1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin organismele abilitate şi
Clubul Sportiv Municipal Bucureşti sunt factorii răspunzători de implementare a
strategiei.
C.S.M.B. va întreprinde acţiuni vizând:
•

oportunităţile cuprinse în obiectivele clubului;

•

anchete sociale privind opţiunile cetăţenilor capitalei pentru anumite ramuri de sport şi a
desemnării arealelor de construcţie a unor baze sportive;

•

recrutarea de specialişti necesari pregătirii ştiinţifice a sportivilor: antrenori, medici,
psihologi, kinetoterapeuţi ş.a.

4.2.

Obiectivele

de

performanţă

ale

clubului,

de

pregătire,

privind

managementul, de finanţare şi baza materială devin puncte nodale ale întregii activităţi
de implementare a strategiei.
4.3. Structura organizaţională a clubului (organigrama) va fi de tip funcţional
care să permită:
•

contactul direct între compartimente;

•

controlul simplu-operativ;

•

răspunderi clare pentru fiecare component al clubului;

•

creşterea eficienţei prin specializarea salariaţilor;

•

decizie centralizată;

•

evitarea suprapunerilor şi congruenţa obiectivelor;

4.4. După intrarea în vigoare a strategiei, în termen de 60 de zile vor fi desemnate
echipele de lucru şi stabilirea cu precizie a sarcinilor individuale în funcţie de profilul
obiectivului ce trebuie îndeplinit. În acest sens se impune elaborarea indicatorilor şi
strategia de îndeplinire a cerinţelor acestora.
Se impune, de asemenea înfiinţarea Comisiei de analiză a Proiectelor în cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
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5. Evaluarea şi controlul aplicării strategiei
5.1.

Elementele principale ale evaluării sunt constituite de obiectivele

strategice,criteriile şi indicatorii acestora.
5.2.

Evaluarea vizează următoarele aspecte:

a)

Corectitudinea strategiei (misiune, obiective, legislaţie, organizare)

b)

Concordanţa dintre strategie şi caracteristicile mediului înconjurător;

c)

Corectitudinea criteriilor, raportarea la standarde, unităţile de măsură,
comparaţia, continuarea sau oprirea strategiei, corecţii necesare;
Resursele disponibile suficiente / insuficiente şi utilizarea eficientă a

d)

acestora;
e)

Orizontul de timp este corespunzător aplicării strategiei sau insuficient?

f)

Desemnarea factorilor cheie ai succesului;

g)

Concluzionarea privind veridicitatea şi posibilitatea realizării strategiei.

5.3.

Controlul şi evaluarea vor fi efectuate anual de către:

•

Comisia de învăţământ, cultură, culte şi sport din cadrul C.G.M.B;

•

Comisia economică, buget, finanţe din cadrul C.G.M.B;

•

Direcţia de învăţământ, cultură şi turism din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureşti.
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6. Încheiere
Prezenta strategie intră în vigoare după aprobarea de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti.
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