
Program privind dezvoltarea activității 
baschetbalistice din România 

pentru perioada 2021-2025



FRB- membru fondator FIBA

Motto:  „GOLDEN BRIDGE - Spre Jocurile Olimpice și mai departe”

„FIBA PLUS - Strategy and Planning”, o piatră de hotar în angajamentul FIBA 
la nivel mondial, va fi implementata în România, membru fondator al forului 
internațional, la cea de-a 90 a aniversare.

Este o inițiativă încurajatoare şi vizionară, o direcție substanțială şi utilă  
pentru liderii din întreaga administrație a baschetului , pentru 
dumneavoastră membrii afiliați, o adevărată pârghie pentru dezvoltarea 
viitoare a baschetului şi pentru progresul acestuia în împrejurările moderne şi
complexe în care trebuie să cooperăm, sa colaborăm și să concuram.



FRBaschet, FIBA, Comisia Europeană
Programe comune de dezvoltare

Dezvoltarea Federației Române de Baschet se va realiza prin structurile sportive 
afiliate și va presupune implementarea, prin colaborare cu administrația publică 
locală, a politicilor publice ale Comisiei Europene în cele trei dimensiuni:

➢Dimensiunea socială
➢Dimensiunea organizațională
➢Dimensiunea economică

in conformitate cu statutul si regulamentele Federației Internaționale de Baschet,   
FIBA .

Programul prevede dezvoltarea managementului prin proiecte în structurile
sportive afiliate.
Accesarea fondurilor nerambursabile ale UAT-urilor, CE, MTS, Solidaritatea
Olimpica, Youth Development Found, Her world- her rules, Basketball for Goods



Revenirea FRBaschet la normalitatea
administrativa si organizatorica

• Revenirea la normalitate prin demersuri legale, statutare si regulamentare de inscriere a
membrilor afiliati si respectiv a organelor de conducere in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor si respective, in registrul Special al Federatiilor;

• Apararea intereselor organizatiei “Federatia Romana de Baschet” in raport cu institutii
centrale si locale, cu alte structuri si respectiv terti;

• Reluarea contractului de finantare cu Ministerul Tineretului si Sportului;

• Infiintarea centrelor de excelenta prin reluarea implementarii strategiei, in conformitate
cu recomandarile Comisiei Europene cu privire la reforma administrativa in sport,
exprimata prin Tratatul de la Lisabona si Cartea Alba a Sportului; parteneriate cu 
ministerele de resort si UAT-uri;

• Infiintarea centrelor olimpice de juniori 3x3, in parteneriat cu COSR, MEC, structuri
sportive;

• Infiintarea centrelor olimpice de tineret 3x3, in parteneriat cu COSR, MEC, structuri
sportive. 



Infrastructura sportiva

• prin Compania Nationala de Investitii prin introducerea in Programul Complexuri Sportive:
COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL DE BASCHET:

- Hotel, sala, spatii de refacere, teren outdoor si realizarea unui bazin didactic
Termen predare prin acte legislative tertiare: 2021
Termen finalizare si receptie prin acte normative 2024

SUBRPOGRAM “ SALI DE SPORT”:
- Sala Polivalenta Satu- Mare

- Sala Polivalenta Alba- Iulia
- Sala Polivalenta Sighetul Marmatiei

100 de spatii ‘ Curtea Scolii” amenajate pentru jocuri sportive , prin CNI
• FONDURI STRUCTURALE COMISIA EUROPEANA, prin MEC

- Sali de sport didactice
- Dotari sali de sport
- Grassroots basket



Viziunea

Dezvoltarea sportului in general, a  baschetului in particular pentru o societate 
civilă mai bună, prin dezvoltare durabila armonioasa a individului;

Drepul la practicarea baschetului, egalitate de șansă și gen: masculin și feminin, 
public si privat, asociație si/sau club.

Promovarea baschetului in rândul copiilor, tinerilor, atragerea familiilor, a 
oamenilor de afaceri, a interesului administrației publice , a cetățeanului ;

Dăruire
Demnitate
Meritocrație



Cadrul de dezvoltare al noilor politici şi
strategii FRBaschet

• Viziunea FRBaschet

• Misiunea şi obiectivele FRBaschet

• Dimensiunea de dezvoltare

• Dimensiunea de finanţare

• Dimensiunea de reglementare

• Dimensiunea de audit                       

• Dimensiunea de coordonare

• Etica si disciplina, lupta impotriva rasismului, a xenofobiei,a
meciurilor trucate

• Atragerea de fonduri europene in programul Erasmus +



Conducerea FSN va respecta Adunarea
Generala si deciziile acesteia

FEDERAȚIA SPORTIVĂ NAȚIONALĂ reprezinta asocierea CLUBURILOR 

SPORTIVE cu certificat de identitate sportiva, prin afilierea la FORUL NAȚIONAL,  

in baza cererii de afiliere anexate statutului FRB.

Transformările socio-politice din țara noastra asimilează conceptul de „conducere”, 

conducator” in „management”, „manager”, deși la nivelul legislativ, în conformitate 

cu statutul federațiilor sportive naționale avem următoarele specificatii:

- organul de conducere al unei federatii sportive nationale pe ramura de sport este 

adunarea generala;

- intre doua adunari generale, organul de conducere al federației sportive 

naționale este Consiliul Director;

- intre două ședinte de Consiliu Director organul de conducere este Consiliul 

Executiv;

- cel care pune în practic deciziile  Adunării Generale, Biroului/Consiliului federal 

sau ale Biroului/Consiliului Executiv este președintele federației sportive 

naționale și respectiv secretarul general.



Repere ale culturii organizaționale 

REPERE  CULTURALE ALE ORGANIZAȚIEI  SPORTIVE

Repere culturale Vitrina cu trofee

• Povești şi mituri

• Simboluri, mascotă, imn
• Limbajul, logo
• Ceremonii sau ritualuri
• Web site, mascota

• palmaresul organizaţiei sportive 
– trofee, cupe, medalii, steaguri, 
fanioane, alte insemne



PIRAMIDA TREBUINȚELOR

Va asigur că voi aborda un 
management ştiinţific, bazat pe 
metoda LEAN SIX SIGMA, voi 
motiva pe baza scalelor 
motivaționale, a elementelor care 
reprezintă interes pentru 
componenții structurii, a 
trebuințelor  acestora, ordonate în 
succesiunea  conformă ierarhiei 
sportive 

Fig. Piramida trebuintelor ,
A.  Maslow



Stiinte economice

• Identificare nevoi

• Cerere si oferta

• Creare nevoi

• Teoretic, nevoile sunt
nelimitate, resursele sunt
limitate

• Eficienta

• Eficacitate

• Economicitate, randament: 
folosirea in mod optim a 
resurselor



Fluxul financiar

•Cluburile sportive de drept public sunt 
persoane juridice, înființate ca instituții 
publice în subordinea administrației 
publice centrale, locale sau a instituțiilor 
de învățământ superior de stat, şi au 
drept obiect de activitate performanța, 
selecția, pregătirea şi participarea la 
competiții interne şi internaționale

Flux financiar pentru structuri
sportive departamentale

•Pentru cluburile sportive înființate în 
subordinea autorităților administrației 
publice locale se pot aloca sume din 
bugetul local pentru finanțarea activității 
sportive a structurilor sportive care au 
calitatea de ordonator de credite

Flux finaciar pentru structuri
sportive în subordinea UAT



Fluxuri financiare

Finanțarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive 
de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene și ale 
municipiului București, din cadrul programelor sportive de utilitate 
publică  se efectuează prin finanțare nerambursabilă, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, cu dispozițiile prezentului ordin și cu 
celelalte dispoziții legale în materie.

Flux finaciar
pentru structuri

sportive de drept
privat

• Federatiile sportive sunt de structuri de drept privat, înființate
ca instituții publice, finantate de catre administrațiia publica
centrala, forul international şi au drept obiect de activitate 
performanța, selecția, pregătirea şi participarea la competiții 
interne şi internaționale

• Finanțarea proiectelor sportive inițiate pentru structurile 
sportive de drept privat din cadrul programelor sportive de 
utilitate publică  se efectuează prin finanțare nerambursabilă, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările 
și completările ulterioare, cu dispozițiile prezentului ordin și cu 
celelalte dispoziții legale în materie.

Flux financiar
pentru structuri

sportive de drept
privat, utilitate, 
publica, interes

national



Obiectivele strategice ale  FRBaschet

• Să păstreze poziția remarcabilă a țării noastre în rankingul 3x3, atât în ceea ce priveşte
performanța, cât şi în ceea ce priveşte pozițiile administrative;

• Să dezvolte programul extins de activități sportive cu scopul de a asigura cadrul social de 
dezvoltarea a unui management performant;

• Să traseze o politică în cadrul planificării strategice (cu referire la politica si serviciile publice catre
cluburi, sportivi, antrenori, suporteri samd);

• Să încurajeze modernizarea structurilor sportive afiliate;

• Să acrediteze propriul sistem managerial aplicat în concordanță cu standardul acestui minunat 
sport;

• Program de reabilitare, modernizare si constructie infrastructura sportiva baschet; 

• Program de promovare 3x3 in scoli;

• “BE MY BASKETBALL SCHOOL HERO!”, in parteneriat cu MEC- FSSU, Sport Arena, Loteria
Nationala, COSR;

• Crearea CONTULUI SATELIT AL BASCHETULUI, cf Comisiei Europene, destinat finantarii
nerambursabile a proiectelor structurilor sportive afiliate FRB. 



Principiile finanțării

Principiile care vor sta la baza acordării de finanțare: 

a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca structura sportivă ce 
desfăşoară activități sportive să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, 
beneficiar;

b) eficacitatea utilizării fondurilor aprobate în baza selecției de proiecte – folosirea 
sistemului concurențial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a 
specificațiilor financiare pentru atribuirea contractului de finantare;

c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor
referitoare la aplicarea procedurii de finanțare;

d) tratamentul egal - aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a 
criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare, astfel incat orice structura 
sportiva care depune o oferta sportiva sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul 
respectiv; 

e) anualitatea - derularea întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic 
în care s-a acordat finanțarea



Programul privind dezvoltarea activităților 
baschetbalistice din România pentru perioada

2021-2025

• Anunțarea acestui program reprezintă un angajament în termeni de 
politică mondială și servicii publice, în vederea atingerii obiectivelor 
strategice care au ca scop dezvoltarea baschetului;

• Obiectivele pe care organizația noastră le va urmări în anii următori sunt 
generale, permanente, specifice, cu caracter administrativ, de 
antrenament, de coaching;

• Viziunea reprezintă o încercare de a anticipa o nouă eră în ceea ce 
înseamnă program sportiv implementat în România, pe bază de proiecte, 
cu surse diferite de finanțare;

• FRBaschet - o adevarată bancă pentru Asociațiile Județene de Baschet prin 
care se vor desfașura call-uri de proiecte.



Direcții strategice 

• Baschetul si administrația, armonizarea cu legislația europeană și națională 

Activități: modificări de statut, de regulamente, Cod Etic si  implementarea prevederilor 
concrete ale Uniunii Europene aşa cum sunt acestea avizate de către Consiliul Uniunii 
Europene cu referire la sportul profesionist: ORGANIZAREA DE LIGI prin asocierea 
structurilor sportive care incheie CAS cu sportivii, antrenorii, cu scopul de așeza baschetul 
românesc la masa forurilor asociative din domeniu.;

• Principala caracteristică a strategiei 2021- 2025 este faptul potrivit căruia drumul 
baschetului românesc este trasat de opt direcții strategice, analizate prin utilizarea unor 
criterii fundamentale de performanță, in confromitate cu FIBA PLUS Strategy and
Planning;

• Vom dezvolta programele educationale prin cresterea ponderii activitatilor fizice/
baschet in randul copiilor si al prescolarilor, precum si finantarea activitatilor sportive 
scolare si universitare .



Programe naționale

Programe naționale ale baschetului pentru copii și juniori şi planificarea activităților din 
punct de vedere social, educațional, fără discriminare, in spiritul egalității de șansă și de 
gen.

Expertiza şi experiența acumulate până în prezent devin o foaie de parcurs pentru o 
armonizare cu noile dimensiuni ale sportului care au apărut în zona europeană şi au 
devenit specifice prin prevederile Cartei Albe a Sportului.

Implementarea Programului European HEPA, finanțat de CE, cu scopul de a forma 
viitori performeri, de a menține sănătătea şi de a îmbunătăți calitătea vieții, educația, 
mediul, fără deosebire de vârstă, naționalitate sau origine socială. 



ANALIZĂ

• Studiu de diagnoză la cel mai înalt nivel al mediului de analiză intern

• Relaţia directă cu baschetul( a se înţelege 5x5),  3x3 și Skills. 

• Mediul sportiv direct în România (federația şi cluburile, asociațiile, ligile)

• Mediul internațional (FIBA, FIBA Europa, UE, Consiliul Europei, IOC, NOC, 
federații internaționale, etc)

• Programe naționale, schimburi de bune practici

• Relația indirectă cu baschetul

• Municipalități, comunități locale, interes general/ interes local

• Ministere (Educație, Sănătate şi Interne)  

• Alți parteneri sociali



Scopuri

• Modernizarea instituțională a cluburilor/ asociațiilor sportive de baschet din 
România;

• Modernizarea administrativă şi operațională a baschetului în România;

• Promovarea şi sprijinul multiplu  pentru dezvoltarea baschetului la nivel 
național, masculin și feminin , copii, juniori, tineret;

• Creşterea, îmbunătățirea şi promovarea țării în lumea internațională a 
baschetului, prin cresterea numărului de cluburi înscrise in competiții sportive 
internaționale;

• Îmbunătățirea infrastructurii sportive si stabilirea unor norme prioritare  de 
acces in sălile de sport;

• Introducerea şi managementul aplicațiilor tehnologice inovative;

• Stabilirea normelor de aplicare pentru sportul profesionist baschet.



Planuri de acțiune pentru implementarea 
scopurilor

Baschet 5x5

• Infrastructură sportivă

• Pregatire sportivă

• Competiții sportive

3x3 

• Infrastructură sportivă

• Activitate sportivă

• Competiții școlare si universitare

• Urban Sport

SKILLS

• Infrastructura 

• Competiii U 15

• Urban Sport



Introducerea programului “Home Grown Players”

• Modificarea regulamentelor generale de organizare a competițiilor si
respectiv a regulamentului specific și introducerea conceptului de “home 
grown player”;

• Stabilirea grilelor pentru intreaga activitate a jucatorilor din această
categorie, precum si cuantumul care revine antrenorilor, selecționerilor;

• Stabilirea sistemului piramidal de ierahizare, a clasamentului general per 
sezon, per categorii, per total si recompensarea rezultatelor;

• Organizarea de stagii de selecție pentru accesarea programului de burse 
olimpice pentru juniori, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Roman;

• Organizarea de stagii de selecție pentru accesarea programului de burse 
olimpice pentru tineret ale Comitetului Olimpic și Sportiv Roman.



Cele 8 Direcții Strategice  Pentru Realizarea 
Scopurilor

• Dezvoltarea infrastructurii  sportive;

• Sprijinirea cluburilor și administrației sportive ;

• Dezvoltarea unor programe naționale;

• Rolul social al Baschetului;

• FRBaschet şi politicile europene si mondiale de dezvoltare;

• Dimensiunea economică a baschetului;

• Maximizarea capacității interne;

• Îmbunătățirea comunicării.



Aspecte ale provocărilor strategice

• Situația actuală;

• Provocări;

• Responsabilități primare;

• Rezultate strategice;

• Indici fundamentali de performanță .



Dezvoltarea infrastructurii sportive
Situația actuală

• Putine facilități sportive în conformitate cu
standardele internaționale;
•O serie de facilități sportive fără dotari
corespunzatoare
•Lipsa facilităților
•Facilități sportive învechite
•Lipsa unei diagnoze cu privire la nevoile de la
nivel regional
•Folosirea parțială a facilităților sportive
•Costuri mari de închiriere

Rezultate strategice

•Obținerea de beneficii maxime de pe urma
facilităților pentru baschet prin poziținarea corectă a
cluburilor in fața decidenților;
•Dezvoltarea tereneurilor de 3x3 si Skills
Indici fundamentali de performanță ;
•O creştere de 10% ( cu o creştere anuală de 1% pe
metru pătrat a terenurilor de baschet)
•Imbunatațirea dotărilor de baschet în sălile de sport

Provocări

•Îmbunătățirea/ modernizarea facilităților sportive
•Realizarea de parteneriate cu UAT-urile pentru 
programe comune pentru școlari, tineri

Responsabilități primordiale
•Federație- Cluburi- Asociatie Județeană- UAT

Inițiative strategice

•Coordonarea acțiunilor cu cluburile pentru a
identifica nevoile din domeniu;
•Cooperare-coordonarea acțiunilor cu autoritățile
locale şi modernizarea facilităților sportive;
•Stabilirea politicilor administrative şi a planurilor de
acțiune



Sprijinirea programelor competiționale ale   
cluburilor

Situația actuală

•O viață sportivă activă in baschet;
•Structuri sportive care dezvoltă o activitate
administrative;
•Zeci de mii de oameni sunt implicați în practicarea
baschetului (număr de legitimați și număr de
practicanți)

Indici fundamentali de performanță

•Participarea la Jocurile Olimpice de la Paris;
•Obținerea de cel puțin 1 medalie la J.O;
•Obținerea unei medalii la Jocurile Olimpice de
Tineret si FOTE;
•Creşterea numărului de persoane active în
baschet cu 0,5% (sporirea numarului de practicanti);
Inițiative strategice
•Federația să îşi cooroneze acțiunile în direcția unei
percepții şi a unor modele competiționale
commune;
•Federatia să adopte un model pe performanță;

Provocări

•O participare din ce în ce mai activă în baschet 3x3
si skills;
•Baschetul la nivel juvenil: “Home grown players”;

Responsabilități primordiale
•Federație- Cluburi- Ligi

Rezultate strategice

•Obținerea de locuri fruntaşe la competițiile
internaționale;
•Organizare de campionate nationale ;
•Oragnizarea de campionate regionale;



Situația actuală

1.Sport de performanta;
2.Intretinere si functionare baze sportive;
3.Clinicuri de antrenori;
4.Clinic de arbitrii si comisari;
5.Lot Olimpic .

• Rezultate strategice

• Oferirea posibilităților de calificare cu rezultate
excelente în timpul preliminarilor la competiții
mondiale, europene şi internaționale;

• Dezvoltarea programului PERFORMBASCHET;
• Dezvoltarea Programului HOME GROWN

PLAYERS ;
• Dezvoltarea programului ‘ HER world ,Her rules”;
• Minibasketball – Get Together .

Provocări
•Selecția adecvată şi valorificarea sportivilor 
talentați
•Follow-up ştiințific
•Orientare-Consiliere în practicareabaschetului 
prin dezvoltarea științei sportului

• Indici fundamentali de performanță
• O creştere a numărului de membri cu 7% în 2022 cu o

creştere anuală de 8,5 % pentru a se ajunge la 14% în
2025 (sporirea numărului de sportivi pentru fiecare
disciplină sportivă, 5x5, 3x3);

• Realizarea scopului cu privire la talente, elite şi înaltă
performanță;

• Promovarea arbitrilor în competitți sportive
internationale .

Responsabilități primordiale
•M.T.S. – C.O.S.R. - federații naționale 

• Inițiative strategice
• Federația stabilește prin metode ştiințifice cele mai

bune practici pentru selectarea talentelor;
• Stabilirea unui sistem de pregătire la nivelul elitelor

sportive.

Dezvoltarea programelor naționale



Situația actuală
Programe operaționale de contribuție socială
Integrare socială prin baschet

Rezultate strategice
Coordonare, stabilire de comunicări eficiente cu
structurile sportive afiliate, dar și cu persoanele ce
aparțin sau lucrează în domeniul menționat

Provocări
•Îmbunătățirea Programelor Naționale ce se 
adresează grupurilor speciale de populație
•Sprijinirea instituțiilor autorităților locale în 
crearea condițiilor de practicare a baschetului

•Implementarea planului de acțiune”Pierre de 
Coubertin” al CE prin AJB

Indexul performanțelor de bază
•Îndeplinirea anuală, în proporție de 50% a nevoilor
tuturor grupurilor;
•Sprijinirea infrastructurii de baschet a cluburilor
participante la program cu cel puțin 20% annual;
•Sporirea numarului de competitii pentru sportivii
cu nevoi speciale.

Responsabilități primordiale

•M.T.S
•Ministerul Educației
•Ministerul  Muncii și Asigurărilor Sociale
•Ministerul  Sănătății
•Autorități Locale

Inițiative strategice

•Alocarea de fonduri din alte surse: MTS , MEN
pentru a îmbunătăți mediul social;
•Crearea condițiilor administrative adecvate
pentru cetățenii interesați să contribuie în
domeniul sportului pe bază de voluntariat.

Rolul social al Sportului



Situația actuală
-De-a lungul timpului, Uniunea europesană a fost
extrem de prezentă în domeniul sportului
-Nu am avut strategie națională de atragere de
fonduri europene
-Diminuarea accesului in salile de sport

Rezultate strategice
• Rolul social al sportului;
• Dimensiunea economică a sportului;
• Organizare- Rezultate permanente, dimensiune

organizațională

Implementarea FIBA PLUS Strategy δ Planning

Implementarea programelor “Youth development
Fund”
Organizarea “Get together:”in Romania
Minibasketball Convention

Indexul performanțelor de bază
• Reducerea golurilor legate de activitatea fizică

prin asigurarea de oportunități de a fi activi
tuturor cetățenilor europeni

• Dacă toate societățile din Uniunea Europeană
ajung la nivelul de 25% al țărilor Uniunii
Europene – atunci 100 milioane mai mulți
europeni se vor implica în sporturi sau activități
fizice zilnice

Responsabilități primordiale
•M.T.S
•Federatia Romana de Baschet
•Ministerul Educație
•UAT
•Ministerul Fondurilor Europene

Inițiative strategice

•Atingerea unui consens;
•Politici mai largi în beneficiul sportului;
•Concentrarea pe priorități actuale;
•Perseverență și îmbunătățire.

FRBaschet, FIBA Europa, FIBA, UE



Situația actuală
-Dependența directă de stat;
-Sisteme financiare administrative
insuficiente în cadrul instituțiilor sportive;
-Riscuri evidente de prăbușire a sistemelor
de sport în relația cu instituțiile, care nu
constituie subiecte ale auditului statului.

Rezultate strategice

-Utilizarea resurselor financiare în beneficiul sportivilor și
antrenorilor;
-Accesarea fonduirlor nerambursabile;
-Accesarea fondurilor europene.

Provocări

•Funcționarea sportului în conformitate cu 
resursele financiare;
•Management pe baza de obiective;
•Dezvoltarea manangementului prin 
proiecte in baschet.

Indexul performanțelor de bază
•Stabilirea de politici publice în domeniul baschetului;
•Asigurarea de sprijin public pentru baschet;
•Menținerea și dezvoltarea unui model viabil de
finanțare pe termen lung pentru organizațiile sportive;
•Posibilitatea de a introduce taxe (TVA) reduse în
domeniul sportului;
•O creștere a alocației bugetare de 3% pe an până în
2025, pentru baschet, de la admisnitartia publica locala,
centrala, o creștere anuală de 5% pentru finanțările
viitoare;
•BASCHETUL – PRODUS COMERCIAL.

Responsabilități primordiale
•FEDERATIA 
•MTS- îmbunătățirea auditării financiare a 
instituțiilor existente
•COSR
•UAT
•CE

Inițiative strategice

•Stabilirea de practici optime în ceea ce privește
managementul economic fie suportst financiar de către
stat sau în altă manieră

Dimensiunea economică a Sportului



Situația actuală
-Structuri organizaționale: două domenii –
două sectoare (public, privat);
-Independența parțială a unor departamente
din cadrul organizațiilor;
-Un procentaj semnificativ a pesonalului
temporar;
-Un nivel suficient de cunoștințe ale
angajaților.

Rezultate strategice
-Utilizarea structurii organizaționale actuale

Provocări

•Îmbunătățirea structurii organizaționale a 
organizațiilor

Indexul performanțelor de bază
•Îmbunătățirea performanțelor personalului de bază
și al celui temporar – un număr minim de plângeri din
partea colaboratorilor noștri

Responsabilități primordiale
•CLUBURI, STRUCTURI SPORTIVE
•MTS:
•MEN

Inițiative strategice
•O structură organizațională nouă și modernă pentru
organizațiile de orientare europeană
•Funcționarea unui sistem de pregătire pentru
personalul organizațiilor

Maximizarea capacității interne



MĂSURI IMPUSE DE ANALIZĂ

• Fundamentarea necesarului de specialiști din domeniul la nivel preuniversitar și 
universitar;

• Organizarea de competiții de masă la scară națională;

• Organizarea concursurilor de selecție și revitalizarea competițiilor școlare și 
universitare;

• Revizuirea sistemului de recompense pentru stimularea tehnicienilor;

• Reintroducererea cunatumului reinvestit de 80%;

• Refacerea colaborării între școli, licee, universități și cluburile sportive;

• Reluarea programului “ Baschet în grădinițe”, “ Educatie prin Sport”;

• Perfecționarea antrenorilor de baschet în acord cu UNEFS, FECC;

• Perfecționarea arbitrilor prin organizarea de stagii comune cu partenerii 
externi.



Obiective Internaționale Privind Baschetul , 
3x3, Skills

• Dezvoltarea baschetului la nivel juveni

• Dezvoltarea infrastructurii sportive pentru 3x3 , 5x5 si skills

• Valorificarea economică a activităților sportive, baschetbalistice

• Creșterea rolului privind managementul sportiv, a managemEntului prin 
proiecte

• Creșterea rolului educațional al baschetului 

• Dezvoltarea resurselor umane din domeniul baschetului 

• Sprijinirea sportului de performanță, descoperirea de noitalente, viitori 
erformeri

• Clarificarea dreptului de închiriere, folosință gratuită a cluburilor

• Reorganizarea și  adaptarea sistemului sportiv pentru persoane cu handicap

• Reconversia profesională a jucătorilor de baschet 

• Înființarea unor centre regionale



Programul privind dezvoltarea activităților 
baschetbalistice din România pentru perioada 

2021- 2025

• este direct legat de FIBA prin implementare FIBA PLUS, Strategy &Planning ;

• este direct legat de realitatea europeană,prin implementarea managementului 
prin proiecte, in programul ERASMUS+, capacitate administrativă, capacitate
Umana samd;

• sprijină toate nivelele baschetului si asigură schimburi de bune practice;

• marchează orientările şi prioritățile şi defineşte strategiile care vor fi 
implementate;

• evidențiază principalul index output al provocărilor strategice;

• identifică prioritățile directe în corelare cu alocarea resurselor disponibile;

• acceseaza fondurile nerambursabile de la toți partenerii.



Colaborare

• Partenerii noştri: toți cetățenii, administrația publică locală și centrală, lumea
afacerilor, Comisia Europeană;

• Cei care ne sprijină: Ministerul Educației, MTS, Ministerul Sănătății, Parlament;

• Comitetul Olimpic și Sportiv Român în calitate de organizație cu scopuri 
similare;

• Colaboratorii noştri: asociațiile sportive nonprofit, membrii afiliați în condițiile 
legii, asociațiile județene de baschet, membrii afiliați cu drepturi depline, primul 
drept dobândit, dreptul de a vota;

• Introducerea secțiunii de membrii -personalități,  fără limită de vârstă, un minim  
respect față de istoria de 90 de ani a baschetului:  sportivi, antrenorii, manageri, 
voluntari, oficiali, arbitri, mass -media sportivă;

• organizațiile sportive internaționale similare, pentru deplina cooperare cu 
statele membre, statele partenere.



VĂ MULȚUMESC!

“Baschetul, în multiplele sale modalități de manifestare, a devenit una 
dintre cele mai atractive activități sociale a timpurilor noastre și se 
constituie în elementul fundamental al sistemului educației prin sport, 
un factor determinant în mentinerea sanătății, în formarea și 
dezvoltarea integrală a personalității.” FIBA

Emilia Carmen Tocala


