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Specificul demersului 
strategic 

Strategia Națională pentru Sport reprezintă un demers amplu, cu un grad ridicat de complexitate care își propune 

transformarea modului în care sportul este înțeles, practicat și sprijinit la nivelul întregii națiuni. 

Caracterul vast, multi-dimensional al sportului (inter-relaționare cu o multitudine de domenii și activități umane 

precum economic, social, sănătate, educație, mediu, guvernanță publică, finanțe, turism etc) trebuie reflectat în 

acest demers strategic prin menținerea unei perspective sistemice, structurale și obiective asupra domeniului. 

Rolul acestei strategii este de a identifica factorii strategici cheie care vor influența domeniul sportului de o manieră 

determinantă pe o perioadă lungă de timp, de a utiliza cunoașterea dobândită în faza de analiză preliminară pentru 

a construi o viziune de dezvoltare ambițioasă dar realistă și a creiona principalele direcții strategice de acțiune 

menite să susțină efortul tuturor actorilor implicați în acest domeniu pentru a transforma viziunea în realitate.

Strategia Națională pentru Sport reprezintă o abordare holistică iar funcția sa principala este de a direcționa 

și coagula totalitatea eforturilor, resurselor și acțiunilor întreprinse într-o direcție coerentă care să poziționeze 

sportul ca o prioritate națională. 

Componenta tactică și operațională are o importanță deosebită în procesul de implementare si trebuie să 

urmărească liniile directoare ale strategiei. Eventualele confuzii intre cele trei niveluri (strategic, tactic, operațional) 

reprezintă un pericol major, care riscă să disipeze și să reducă semnificativ impactul acestui demers. Strategia 

Națională pentru Sport reprezintă documentul cadru care stabilește viziunea de dezvoltare și direcțiile majore 

urmând ca în funcție de dinamica mediului extern precum și a factorilor de influență implicați (instituții, resurse, 

stakeholderi non-guvernamentali și privați) componenta operațională să aibă un caracter organic, dinamic și 

adaptat la constrângerile și provocările specifice procesului de implementare.*

*Documentul final de planificare strategică va cuprinde în mod sintetic principalele probleme strategice identificate, viziunea de dezvoltare precum și componenta tactică 

și operațională, dezvoltată în parteneriat cu Ministerul Sportului. Documentul de față este cadrul suport pe baza căruia este construită Strategia Națională pentru Sport
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3. Orientare pe 
termen lung 

1. Rigurozitate 
metodologică 

2. Participarea 
stakeholderilor

”Procesul de planificare strategică are la bază 
următoarele principii fundamentale:

1. Rigurozitate metodologică – dezvoltarea strategiei s-a 

realizat pornind de la date empirice, utilizarea unor instrumente 

specifice planificării și în parteneriat cu stakeholderii din 

domeniul sportului, cu implicare directă sau indirectă, astfel 

încât proiectul final să poată fi utilizat ca un instrument real de 

coordonare a procesului de operaționalizare și implementare.

2. Participarea stakeholderilor – în fiecare etapă din proiect 

participarea stakeholderilor din domeniul sportului a avut 

un rol esențial, atât pentru înțelegerea specificului acestui 

domeniu, identificarea principalelor probleme și nevoi, cât și 

pentru componenta prospectivă - definirea viziunii, a direcțiilor 

strategice și a direcțiilor și obiectivelor strategice de dezvoltare. 

Niciun efort de planificare nu poate fi realizat și implementat cu 

succes fără participarea activă a stakeholderilor din domeniu. 

Un alt avantaj al implicării acestora în procesul de planificare 

este posibilitatea utilizării expertizei și know-howului existent 

precum și validarea datelor cantitative culese.

3. Orientare pe termen lung – problemele și nevoile în cadrul 

unui domeniu atât de vast precum sportul sunt în general 

complexe, au un caracter structural și sunt caracterizate de 

un grad ridicat de interdependență. Esența unei strategii 

rezidă în identificarea factorilor strategici cheie, a trendurilor 

majore existente și dezvoltarea unui plan realist. Strategia 

a fost gândită ca un instrument de direcționare și integrare 

a eforturilor desfășurate la toate nivelurile și de către toate 

entitățile implicate în fenomenul sportiv. Cel mai mare risc 

al unui demers strategic este pierderea perspective macro-

sistemice și urmărirea unor detalii, care deși importante la 

nivel micro, nu vor produce o schimbare la nivel structural, 

efectul fiind unul de reducere a încrederii în eficacitatea unui 

astfel de demers și creșterea rezistenței la schimbare.

Metodologia 
procesului de 
planificare 
strategică și 
principii în 
realizarea 
strategiei
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1. Analiza 
preliminară  

Această etapă a constat în colectarea, 

prelucrarea și interpretarea datelor 

statistice relevante în domeniul 

sportului cu scopul de a înțelege situația 

actuală în domeniu, identificarea 

principalelor probleme și pericole, 

evidențierea trendurilor majore. 

Analiza preliminară urmărește 

conturarea unei imagini obiective cu 

privire la situația prezentă și reprezintă 

baza (empirică) pe care se construiește 

planul strategic.  

Acest proces s-a desfășurat în perioada 

iunie-decembrie 2021, a presupus 

utilizarea de metode cantitative și 

calitative de colectare și analiză a 

datelor (analiză de documente, analiza 

unor cazuri de bună practică, analiza 

cadrului instituțional și legal, analiză 

de date statistice secundare și seturi 

de date mari). O sinteză a rezultatelor 

obținute în urma cercetării desfășurate 

se regăsesc în Anexa 1 (Analiza 

preliminară Strategia Națională pentru 

Sport – Sinteză).

Procesul de planificare a 
fost divizat în trei etape 
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Colectarea,

Prelucrarea și

Interpretarea

Datelor 
statistice 
relevante
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2. Identificarea și consultarea 
stakeholderilor

Pe baza analizei preliminare privind Strategia Națională pentru Sport (decembrie 2021) au fost definiți 

o serie de stakeholderi relevanți pentru realizarea documentului de planificare strategică. Procesul de 

definire a stakeholderilor a avut la bază o metodologie mixtă – identificarea pe bază de interes direct/

complementar cu cei trei factori strategici cheie: sportul de performanță, sportul pentru toți (de masă), 

sportul în educație (în școli) și 2) includerea stakeholderilor sugerați în cadrul procesului de consultare 

publică (”snowball sampling”- metoda bulgăre de zăpadă). 

Lista de stakeholderi are un caracter deschis, pentru a asigura o acoperire cât mai largă a intereselor 

directe și indirecte existente în conexiune cu domeniul sportului. Prin acest demers se urmărește, dincolo 

de rigoarea metodologică, posibilitatea de a dezvolta un plan strategic care să unească toate interesele 

convergente în sport, oferind o legitimitate ridicată demersului și rezultatului final (Anexa 2 – Listă 

Stakeholderi).

Procesul de consultare a stakeholderilor a urmărit o serie de obiective specifice:

• Testarea și validarea datelor colectate în faza de analiză preliminară

• Validarea trendurilor majore identificate în analiza datelor cantitative 

• Completarea datelor cantitative cu date calitative și înțelegerea problemelor și provocărilor 

specifice domeniului precum și a interdependenței dintre acestea

• Validarea pericolelor strategice identificate în analiza preliminară

• Identificarea de resurse informaționale suplimentare prin inputul oferit de stakeholderi

• Asigurarea unui grad ridicat de transparență și legitimitate a procesului (și documentului 

cadru) care să conducă la un nivel ridicat de conștientizare a intereselor comune 

(complementare) existente între actorii instituționali și non-instituționali participanți

• Identificarea problemelor strategice cu care se confruntă stakeholderii și preluarea de 

input informațional privind potențiale soluții pentru aceste probleme

• Identificarea elementelor de conectare și inter-relaționare între interesele, activitatea, 

propunerile stakeholderilor participanți

• Identificarea unor stakeholderi adiționali relevanți (tehnica bulgărelui de zăpadă)
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În această etapă 445 de persoane reprezentând 375 de entități centrale și locale cu activități în domeniul sportului sau conectate 

cu sportul au avut posibilitatea să furnizeze informații cu privire la problemele cu care se confruntă, provocările și specificul 

activității desfășurate, nevoile existente și propuneri de soluții sau acțiuni.

Dincolo de acest feedback direct din cadrul celor peste 20 de întâlniri, participanți au avut posibilitatea de a furniza informații, 

documente sau orice alt fel de feedback suplimentar prin două modalități distincte:

1) Prin intermediul unui chestionar online unui chestionar online primit pe adresele de contact furnizate – participanți la aceste 

consultări au primit un email cu rugămintea de a completa un chestionar focalizat pe identificarea și înțelegerea unor elemente 

cheie: (1) problemelor strategice, (2) potențiale soluții, (3) bariere legislative, (4) recomandări generale. 

25% dintre cei care au participat direct la consultări au completat și acest chestionar.

2) Prin documente, propuneri, idei sau orice fel de materiale considerate relevante, trimise pe 

pe adresa strategie@mts.ro (adresa de pe care au primit invitația de a completa chestionarul).

Procesul de consultare a stakeholderilor s-a desfășurat pe o perioadă de 4 luni 
(decembrie 2021-aprilie 2022, ANEXA 1 pentru lista completă a tuturor entităților 
participante), calendarul întâlnirilor realizate fiind cuprins în tabelul de mai jos:

Toate aceste informații reprezintă baza empirică care a stat la baza construcției profilului strategic în domeniul sportului: factori strategici cheie, pericole 
și erori strategice, proiecție de scenarii strategice, definirea direcțiilor și obiectivelor strategice, propuneri de măsuri, acțiuni și activități operaționale. 
Calitatea unui proces de planificare strategică derivă în mod substanțial din construcția unui profil strategic pe baza unor date empirice obiective și 
evitarea elementelor subiective sau focalizării pe detalii cu impact scăzut pe termen lung (zona tactică și operațională).
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3. Realizarea profilului strategic în 
domeniul sportului

Ultima etapă a procesului constă în realizarea 

profilului strategic pe baza datelor colectate 

și analizate în etapele precedente.  Profilul 

strategic cuprinde conceptele strategice 

cheie, analiza factorilor strategici cheie, 

viziunea de dezvoltare, direcțiile de dezvoltare 

și obiectivele strategice. Profilul strategic 

reprezintă esența strategiei, are un caracter 

general, sistemic și include doar acele 

elemente care au un impact major pe termen 

lung asupra domeniului.
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Wellbeing sau calitatea vieții 

face referire la sănătatea fizică, psihică și socială 

a indivizilor dintr-un colectiv, luând în calcul 

aspecte multidimensionale atât la nivel subiectiv 

cât și obiectiv. Prin calitatea vieții se analizează 

starea generală a indivizilor, percepțiile lor cu 

privire la aspectele socio-culturale, condițiile 

materiale și de trai, condițiile de locuit, ocuparea 

forței de muncă, modul de petrecere a timpului, 

partea de educație și sănătate, relațiile sociale 

din comunitatea respectivă, nivelul de siguranță 

resimțit, elemente de protecția mediului și partea 

de guvernanță și stabilitate instituțională.

Profil 
strategic

Concepte cheie în sport
Conceptul de sănătate publică 

evaluează starea generală a sănătății unei comunități, 

serviciile sanitare, de igienă și de calitate a mediului, la 

fel și politicile publice și legile în vigoare care urmăresc 

combaterea și prevenirea disconfortului produs de 

boli (diabet, obezitate, probleme cardiovasculare, 

insuficiență pulmonară, etc.) și a deceselor premature. 

Sănătatea comunitară este totodată știința prin 

care se oferă certitudinea aplicării legilor coerente 

pentru sănătate, asigurarea de condiții optime pentru 

menținerea sănătății fizice și psihice și mobilizarea 

comunității prin informare, educare și cercetare.

1.
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Dezvoltarea comunitară  
este o abordare pe termen lung ce face referire 
la o acțiune planificată la nivel de grup cu scopul 
de a rezolva probleme împărtășite în cadrul 
comunității respective. Problemele abordate sunt 
la nivel economic, social, de mediu sau la nivel 
cultural iar eforturile depuse de către comunitate 
împreună cu autoritățile locale au scopul de a 
susține comunitățile defavorizate, grupurile 
vulnerabile și de a dezvolta bunăstarea generală 
a comunității.

Concepte cheie în sport
Educație formală 
se realizează într-un cadru bine structurat, urmând 
anumite planuri de învățământ și curricule școlare, 
existând finalități educaționale clare, formulate prin 
idealul educațional prevăzută în legea educației 
naționale 1/2011. Prin fișele de disciplină se urmărește 
formarea și educarea elevilor prin dezvoltarea unor 
competențe specifice, stabilite la nivel instituțional. 
Educația informală face referire la deprinderile și 
experiențele zilnice din viața unei persoane, care 
contribuie la cunoștințele și aptitudinile individului. 
Mediul social, cultural, economic influențează indivizii 
înafara mediului formal, instituționalizat și contribuie la 
formarea valorilor, percepțiilor și a comportamentului 
lor. Sportul joacă un rol esențial în ambele tipuri de 
educație, ca vector de transmitere și reprezentare ale 
unor valori sociale.

Conceptul de cultură

face referire la valorile, tradițiile și obiceiurile 
și trăsăturile definitorii ale unei comunități, 
elemente care sunt transmise longitudinal și 
întăresc credințele și presupunerile de bază. 
Aceste idei și valori colective, împreună cu normele 
de bază definesc și influențează comportamentul 
indivizilor dintr-o comunitate. Cultura este un 
element esențial pentru că în funcție de valorile și 
convingerile promovate în cadrul unei comunități, 
calitatea vieții și bunăstarea generală pot fi 
afectate semnificativ.

Participarea 
evaluează starea generală a sănătății unei comunități, 
serviciile sanitare, de igienă și de calitate a mediului, la 
fel și politicile publice și legile în vigoare care urmăresc 
combaterea și prevenirea disconfortului produs de 
boli (diabet, obezitate, probleme cardiovasculare, 
insuficiență pulmonară, etc.) și a deceselor premature. 
Sănătatea comunitară este totodată știința prin 
care se oferă certitudinea aplicării legilor coerente 
pentru sănătate, asigurarea de condiții optime pentru 
menținerea sănătății fizice și psihice și mobilizarea 
comunității prin informare, educare și cercetare.
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Facilitățile sportive 
sunt indispensabile în promovarea sportului și 
a unui stil de viață sănătos. Facilitățile sportive 
cum ar fi patinoar, bazine de înot, baze sportive, 
terenuri de fotbal/tenis, etc., susțin practicarea 
diverselor sporturi, la fel le oferă posibilitatea 
indivizilor de a participa la evenimente sportive, 
evenimente care contribuie la calitatea vieții, 
atractivitatea comunității și se corelează cu 
turismul și dezvoltare economică. Facilitățile 
sportive dezvoltate le oferă sportivilor condiții 
optime pentru practicarea sportului în timpul 
liber dar și de performanță.

Managementul sportiv 
este esențial în conducerea organizațiilor sportive, 
promovând valori de eficiență și concentrare pe 
rezultatele stabilite. Scopul managerilor sportivi este 
de a atinge obiectivele organizaționale și financiare 
prin planificare strategică, conducere și organizare. 
La fel, managementul sportiv tinde să transforme 
resursele financiare în performanțe sportive. Principii 
precum eficacitate, eficiență, value for money se aplică 
în acest segment, ținând cont de specificul sportului. 
Activitatea de management a bazelor sportive 
presupune, printre altele, optimizarea modului în care 
sunt alocate și utilizate resursele de orice fel (financiare, 
infrastructură, umane), atragerea de fonduri din surse 
alternative (dincolo de cele formale), folosirea unor 
tehnici și metode moderne de analiză a performanței 
sportive, evaluarea obiectivă și utilizarea datelor în 
luarea deciziilor.

Politicile de gen 
și egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă 
un principiu de bază la nivelul Uniunii Europene, 
în toate domeniile de activitate. Drepturi egale 
și acces nerestricționat în practicarea unor 
sporturi sau participarea în cadrul competițiilor 
sunt elemente de bază în dezvoltarea unitară 
a acestui domeniu. Participarea egală la viața 
publică ar trebui susținută și promovată pentru a 
reduce discrepanțele dintre genuri și excluziunea 
grupurilor vulnerabile.

Caracterul social al sportului 
Cartea Albă a Sportului (UE, 2007) definește fără echivoc 
rolul pe care sportul îl are în sfera socială – ”sportul 
este un domeniu de activitate umană care prezintă un 
grad înalt de interes pentru cetăţenii Uniunii Europene 
şi care deţine un potenţial imens de a-i reuni şi de a 
se adresa tuturor, indiferent de vârstă sau origine 
socială”. Același document subliniază ”contribuţia 
importantă la coeziunea economică şi socială, precum 
şi la formarea unor societăţi mai bine integrate […] 
rolul special pe care sportul îl poate avea pentru tineri, 
pentru persoanele cu handicap şi pentru cei ce aparţin 
unor categorii defavorizate, […] sportul poate facilita, 
de asemenea, integrarea în societate a imigranţilor şi a 
persoanelor de origine străină şi poate sprijini dialogul 
intercultural, promovează sentimentul apartenenţei 
comune şi al participării.

Concepte cheie în sport
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