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DEFINITIA SPORTULUI 

 

 

Sportul inseamna toate formele de activitate fizica care, prin 

participare ocazionala sau organizata, urmareste sa exprime sau să 

îmbunataţească sănătatea fizică şi mentală formând relații sociale sau 

obținând  rezultate în competiții de toate nivelurile. 

Sportul este o activitate socială cu valențe identitare, educative 

sau de divertisment cu mare impact în România și globalizarea lui , 

face ca sportul să aibă  importanță în deceniile care vor veni. 

     Sportul poate promova valori importante dacă este abordat ca o 

practică socială organizată, poate contribui la integrarea socială, la 

întăririle sociale , respectul regurilor și promovarea unor valori. 

      

 

 

CLASIFICAREA SPORTULUI 

 

Sportul de înaltă performanță 

-dezvoltă sentimentul de prestigiu și mândrie națională și formează 

modele de urmat 

Sportul de performanță 

-generează spiritul de performanță pentru tot restul vieții, în toate 

domeniile de activitate 
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1. APRECIERI CU PRIVIRE LA REZULTATELE 

OBȚINUTE DE SPORTIVII CLUBULUI ÎN 2015 

 

- Nu cu mult timp in urma , am incheiat un an competitional bun, 

chiar foarte bun; 

- Eforturile, atatea cate au fost, s-au dovedit a fi pe masura muncii 

antrenorilor, a sportivilor si a  angajatilor clubului , care 

impreuna a dus la realizarea rezultatelor obtinute de CSTA 

Suceava 

-  Desi eforturile financiare au fost  „ durerease” , acestea au fost 

finalizate  prin prezenta sportivilor  aproape la toate competitiile 

sportive din calendarul competitional a fiecarei disciplina 

sportiva a clubului; 

- Traditia sportului sucevean si in speta al CSTA Suceava, 

constituie un sistem capabil sa intretina solidaritatea umana; 

- Traim intr-o lume  care se misca repede si nu intotdeauna in 

sensul bun al cuvantului; 

- Pentru  ca multi stiu prea putin despre rolul traditiilor in sportul 

de performanta si mentinerea lui la un nivel cat mai inalt, pe plan 

national si international; 

- Clubul Sportiv Tehnico-Aplicativ  Suceava se află în subordinea 

Ministerului Tineretului și Sportului , este finanțat de la bugetul 

de stat și venituri proprii având calitatea de ordonator secundar 

de credite  și finanțează la rândul său secțiile, activitățile 

sportive, cheltuielile de personal, bunuri și servicii, investiții. 

- Datorită muncii întregului colectiv, sportivi, antrenori si personal 

salariat, Clubul Sportiv Tehnico-Aplicativ  Suceava a obținut 

129 de medalii. 

- CSTA Suceava  la nivel national functioneaza sub tutela MTS 

care sprijina activitatea de performanta. Participarea sportivilor 

in competitii s-a realizat cu ajutorul finantarii Ministerului 

Tineretului si Sportului. 

- Performantele internationale si nationale a sportivilor din cadrul 

CSTA Suceava, situeaza clubul pe locul III pe judet. La acest 

moment Clubul Sportiv Tehnico-Aplicativ Suceava are in 

componenta 5 ramuri sportive. 

-  CSTA Suceava are un numar de circa 120 de sportivi, 4 

antrenori dintre care 1 voluntar.  
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- In anul 2015 CSTA Suceava a avut o bună colaborare cu 

Univeritatea Ștefan Cel Mare Suceava, unde sunt și mulți 

sportivi studenți.  Inspectoratul General Școlar, Liceul cu 

Program Sportiv, Inspectoratul General al Poliției, Jandarmerie 

și Inspectoratul General al Pompierilor , am avut acțiuni în 

comun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBIECTIVELE GENERALE SI DE PERFORMANȚĂ A 

CSTA  SUCEAVA 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

 

Scopul strategiei este asigurarea cadrului dezvoltării continue a 

activității clubului , a organizării și funcționării performante a 

activității sportive în cadrul Clubului Sportiv CSTA  Suceava. În 

vederea realizării acestui scop se va urmări îndeplinirea următoarelor 

obiective generale: 

- Dezvoltarea și armonizarea relațiilor de colaborare și parteneriat 

cu Ministerul Tineretului și Sportului , federațiile sportive de 

specialitate, cu celelalte structuri sportive ( cluburi, unităti 

sportive scolare) Primaria si Consiliul Local al Mun. Suceava, 

Consiliul Judetean Suceava; 

- Susținerea performanței sportive în concordanță cu exigențele 

privind reprezentarea clubului la competițiile sportive 

internaționale oficiale anuale(Campionate Balcanice, 

Campionatele Mondiale si Campionatele Europene);toate 

acestea în condițiile unei susțineri financiare la nivelul 

posibilitatilor clubului; 

- Formarea si perfectionarea resurselor umane din domeniul de 

activitate specific; 
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- Accentuarea eficientei utilizării fondurilor publice în finanțarea 

programelor sportive aflate la baza tuturor acțiunilor și măsurilor 

intreprinse de club; 

- Modernizarea continua a bazei sportive existente; 

- Promovarea valorilor educative ale sportului , a spiritului de 

toleranță și fair-play; 

- Promovarea măsurilor de prevenire și sancționare a actelor de 

dopaj și violență  în sport ; 

- Dezvoltarea relațiilor și schimburilor internaționale ale clubului; 

- Promovarea și susținerea reprezentanților clubului în 

organismele sportive din România și eventual în cele 

internaționale; 

- Promovarea rezultatelor sportivilor prin mass-media  

 

 

 

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ 

 

 Obiectivul fundamental al activității clubului îl constituie 

creșterea semnificativă și constantă a contribuției sportivilor și 

tehnicenilor suceveni la reprezentarea și sporirea prestigiului 

României pe plan internațional, prin stimularea sportului de înalt  

nivel,  cu prioritate la ramurile și probele cuprinse în programele 

Jocurilor Olimpice. 

 Obiectivul principal al Clubului Sportiv CSTA Suceava pentru 

perioada 2016-2017 reprezintă perfecționarea procesului de selecție , 

pregătire și promovare a unor sportivi valorosi în loturile naționale și 

în echipa olimpică a României , capabili să asigure performanța. 

 Pentru îndeplinirea strategiei clubului în domeniu , se va acționa 

în următoarele direcții: 

- Continuarea  procesului de redresare a jocurilor sportive , în 

funcție de valoarea , tradiția și nivelul de dazvoltare la nivel 

național și internațional al fiecăreia , cu atenție deosebită pentru 

asigurarea condițiilor; 

- Susținerea disciplinilor și probelor sportive individuale în funcție 

de valoarea , tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivelul 

clubului , atât pe plan național , cât și internațional . 
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- Utilizarea de criterii exigente specifice pentru selecționarea 

sportivilor și stimularea corespunzătoare a acestora; 

- Perfectionarea sistemelor de selecții , de pregătire și a celor 

competiționale pentru fiecare ramură de sport , în cadrul 

secțiilor; 

- Susținerea cu prioritate a activității sportive de performanță la 

nivelul copiilor și juniorilor , prin parteneriate , contracte de 

colaborare cu unități sportive școlare, prin acțiuni continue  și 

programatice la nivelul fiecărei secții a clubului inclusiv prin 

campanii de selecție; 

- Asigurarea condițiilor necesare pentru selecția continuă, 

pregătire, participare la competiții și promovare în loturile 

nationale și olimpice; 

- Selectionarea celor mai talentați sportivi din municipiul Suceava 

și județ în vederea promovării a cel puțin 4 sportivi în loturile 

naționale pentru fiecare secție a clubului în perioada 2016-2018; 

- Organizarea anuală începând cu anul 2016 a unor competiții 

internaționale proprii în vederea verificării nivelului de pregătire 

a sportivilor clubului înaintea participării la competițiile interne 

și internaționale importante ; 

- Fiecare sectie sa propuna una sau mai multe competitii locale 

(Cupe) 

- CSTA  Suceava isi poate sanctiona sportivii care au adus 

prejudicii imaginii clubului sau a savarsit actiuni indisciplinare 

(la antrenament, competitii, in incinta clubului cat si in public)   

- Promovarea și sprijinirea sportivilor de înaltă performanță care 

au șanse reale de participare la Jocurile Olimpice din 2020. 
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3. STRUCTURA ȘI ACTIVITATEA SECȚIILOR PE 

RAMURI DE SPORT 

 

Organizarea de activități complexe atât la nivelu municipiului 

reședință, cît și în județ în vederea selecției unor sportivi care să 

beneficieze de condiții optime de pregătire și să reprezinte clubul la 

viitoarele competiții la disciplinele sportive: 

automodele,aeromodele,navomodele,rachetomodele si 

radioamatorism. 

Având în vedere obiectivul principal al clubului pentru această 

perioadă , toate secțiile ale căror ramuri de sport fac parte din 

programul olimpic își vor include, în planuri , în mod obligatoriu 

indicatorii care vor viza, numărul de sportivi care pot fi promovați în 

loturile olimpice, precum și valoarea performațelor acestora. 

Având în vedere experiența acumulată în desfășurarea activității 

sportive a antrenorilor se apreciază că acesta trebuie mai precis 

organizată și urmărită atent pentru a exista în permanență elemente de 

referință privind eficiența activității fiecărui tehnician sportiv. 

  Antrenorii  din cadrul clubului vor trebui să-și asume răspunderea 

în vederea școlarizării sportivilor în perioada cât aceștia sunt elevi, 

juniori în funcție de performanța și perspectiva lor.Să se promoveze 

legătura cu structurile de seniori care au sportivi în loturile naționale 

sau olimpice. 

   Selecționarea și pregătirea sportivilor pentru marea performanță 

va vedeni un proces din ce în ce mai complex cu etape bine definite 

care necesită un interes deosebit din partea antrenorilor și sportivilor. 

 Deoarece cerințele pe plan internațional au crescut în ultima 

perioadă se impune ca pregătirea sportivilor din cadrul clubului nostru 

să se alinieze din acest punct de vedere cerințelor internaționale, 

minim 4 ore de antrenament zilnic. 

 În funcție de prezența acestor  indicatori în programul fiecărei 

secții se va stabili nivelul acestora ( olimpic, național) și se vor acorda 

susținerile materiale și financiare. 
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4. SELECȚIONAREA SPORTIVILOR 

 

Îndeplinirea obiectivului principal stabilit pentru acest ciclu 

olimpic, se va putea face numai în condițiile în care secțiile vor reuși 

să asigure efective de sportivi care, din punct de vedere numeric și 

valoric, pot realiza performanțe corespunzătoare nivelului la care ne 

obligă obiectivul asumat. 

Activitatea de selecție: 

- Testarea lunară a 10 elevi din cadrul unei școli; 

- Monitorizarea , selecționarea a cel puțin 3 elevi (eleve) în 

vederea legitimării în cadrul unei secții a clubului; 

- Elaborarea unor strategii proprii a fiecărui antrenor privind 

modelul sportiv de performanță, elaborarea modelului ținând 

cont probele, vârsta, sexul; 

- Organizarea colectivului tehnic în cadrul aceleiași secții; 

- Stabilirea perioadelor optime de organizare și desfășurare a 

activității de selecție; 

- Organizarea unei competiții la nivel de municipiu la care să 

participe un număr suficient de elevi din mai multe școli 

generale ( cel puțin 30 de elevi din cel puțin 5 școli generale ); 

- Elaborarea regulamentului , stabilirea școlilor implicate, 

resurselor materiale ( 20 % din bugetul anual alocat secției) și 

resurselor umane ( antrenor și personal tehnic); 

- Selecția trebuie să reprezinte un proces continuu, antrenorii 

trebuie să fie permanent preocupați de acest aspect; 

- Analiza anuală a programului și după caz imbunătățirea acestuia; 
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5. ACTIVITATEA  ANTRENORILOR      SI  

ROLUL   ANTRENORULUI 

 

Având în vedere experiența acumulată, în desfășurarea activității 

antrenorilor se apreciază că aceasta trebuie mai precis organizată și 

mai atent urmărită, pentru a exista în permanență elemente de referință 

privind eficiența activității fiecărui tehnician: 

- Participarea acestora la cursuri de perfecționare profesională, 

colocvii și seminarii; 

- Organizarea de cantonamente bileterale la nivel de club și centre 

olimpice împreună cu cluburi similare din țară sau din țările 

vecine; 

- Promovarea unui număr cât mai mare de sportivi în loturile 

naționale care să participe la competiții de înalt nivel, evaluarea 

făcându-se atât după numărul de sportivi promovați, cât și după 

performanțele acestora; 

- Pentru o mai bună socializare și colaborare între antrenori , 

fiecare secție va face lunar un antrenament demonstrativ; 

- Sa imbunatateasca si sa stapaneasca procedeele tehnico- tactice 

la antrenament si in competitii; 

- Pentru a fi o armonie in colectiv , antrenorul nu trebuie sa 

minimalizeze sportivii ; 

- Este necesar de a colabora cu mass-media printr-o atitudine 

pozitiva 

- In masura in care antrenorul este nemultumit de evolutia unui 

sportiv sau al echipei unde este cazul , acesta nu trebuie sa aduca 

la cunostinta mass-mediei; 

- Sportivul trebuie anuntat asupra deficientelor in cadrul grupului, 

iar antrenorul inpreuna cu el sa le remedieze; 

- In timpul competitiei, sportivul nu trebuie sa subestimeze 

adversarii, sa aibe un comportament adecvat si sa nu aiba un 

limbaj vulgar; 

- Antrenorul are responsabilitatea de a monitoriza sportivii pe 

durata competitiei si la antrenament; 

- Antrenorul  trebuie sa se informeze in privinta noilor metode 

specifice de pregatire a sportivilor  
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- Trebuie sa incurajeze sportivii pentru a fi promovati la un esalon 

superior  (copii, juniori); 

- Antrenorul raspunde de obiectivele propuse si indeplinite si de 

integritatea sportivilor la antrenament, cat si in competitii. 

- Deviza olimpica „CITIUS , ALTIUS, FORTIUS”  are multe 

semnificatii, una fiind: o alergare, o saritura, o aruncare, vizand 

astfel forta trupului( Fortius) 

- O alta componenta importanta a Olimpismului este legata de  

Fair-play , componentul general al sportivului in toate 

imprejurarile, starea de disciplina – liber consimtita, respectul 

fata de regulamente, arbitri , public, parinti, mass-media, 

parteneri si adversari, acestea sunt indatoririle sportivului si a 

antrenorului. 

- Dobandirea  sportivului de a achizitiona si invata 

responsabilitatea fata de propria sanatate si dezvoltarea biologica 

si motrica in concordanta cu sportul aplicat. 
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6. PERFECȚIONAREA PROCESULUI DE ANTRENAMENT 

- Selectia naturala este cea mai des utilizata, deoarece se lucreaza 

la inceput cu cine vine la teren sau sala si mai ales cu cine 

ramane, astfel copiii se autoselecteaza, la inceput venind in 

grupuri de prieteni. Grupurile au cate un lider ce formeaza 

nucleul, unii dispar pentru ca nu corespund, fiind eliminati de cei 

puternici. 

- Antrenorul trebuie sa aiba cunostinte psihologice pentru a atrage 

acesti copii ce prezinta perspectiva sportivilor si sa-i determine  

sa dobandeasca gustul disciplinei. 

- Unii antrenori mai folosesc metode fortate pentru selectionarea 

sportivilor ce vor forma grupa, facand antrenemente in forta, pe 

principiul cine rezista, rezista, cine nu, paraseste sala sau terenul, 

aceste metode dand rezultate inselatoare. 

- Selectia dureaza la o grupa de incepatori aproximativ 6 luni, 

timp in care se stabilizeaza grupa. 

- Pentru selectia initiala antrenorul va urmari: 

• Starea de sanatate (control medical); 

• Dezvoltare fizica – inaltime, greutate, 

aptitudini(calitati motrice); 

• Stare psihica – darzenie, combativitate, capacitatea de 

intelegere si invatare a tehnicilor sportului respectiv; 

• Testarea rezistentei la efort si depistarea limitelor 

sportivului selectat. 

- Sa se faca o strategie optima pentru a fi atrasi cat mai multi copii 

pentru selectie; 

- Complexitatea procesului de selecționare și pregătire a 

sportivilor de mare performanță a devenit astăzi o certitudine de 

aceea se impune: 

- Modelarea antrenamentului în concordanță cu cerințele și 

specificul fiecărei ramuri de sport , valorii, jocului; 

- Individualizarea procesului de instruire a devenit astăzi 

principalul obiectiv al antrenorului modern. Pornind  de la 

pregătirea fizică, tehnică, tactică și până la dezvoltarea 



 

 
Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, 020954, Bucureşti, România 

Tel.: +40 (0)21 307 64 17; Fax: +40 (0)21 307 64 18 

www.mts.ro 

personalității sportivului se realizează astăzi, în principal prin 

abordarea individuală a pregătirii 

- Analiza lunară a secției 

- Aceste cerințe metedologice care astăzi nu mai pot lipsi dintr-un 

proces de antrenament  prin care se urmărește obținerea unor 

performanțe de valoare  internațională, trebuie să stea mai mult 

în atenția fiecărui antrenor care pregătește sportivi ce urmăresc 

atingerea Jocurilor Olimpice, sau a unor competiții mondiale și 

continentale . Din partea  conducerii tehnice a clubului se impun 

măsuri mai ferme pentru respectarea, în activitatea  de instruire , 

acestor cerințe metodologice. 
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7. ETICA , IMAGINEA SPORTULUI, PUBLICITATE 

SPORTIVĂ 

 

Păstrarea și promovarea valorilor etice și a principiilor 

fundamentale ale sportului și olimpismului în rândul practicanților și 

susținatorilor  sportului, combaterea violenței, corupției și dopajului în 

sport se vor realiza prin: 

- Intensificarea activităților de informare publică, de prevenire și 

combatere a faptelor care contravin spiritului de sportivitate , cu 

predilecție în rândul copiilor și juniorilor; 

- Actulizarea și completarea regulamentelor clubului, în vederea 

îmbunătățirii stării disciplinare , acordându-se prioritate 

măsurilor preventive , actiunilor pentru combaterea faptelor anti-

sportive, promovării spiritului de fair-play și a toleranței în 

întreaga activitate; 

- Stabilirea unui sistem coerent de sancțiuni, corespunzător 

domeniilor respective, a unui cadru unitar, măsuri care vor fi 

concretizate în regulamentele de disciplină proprii pe structuri ( 

secții); 

- Asigurarea unui cadru adecvat de organizare și desfășurare a 

activităților sportive, a procesului de pregătire și a competițiilor  

 

- Pentru  valorificarea și exprimarea valențelor educative ale 

sportului; 

- Extinderea formelor și mijloacelor de publicitate, de mediatizare 

a evenimentelor organizate de club, care să prezinte laturile 

pozitive ale sportului, o imagine corectă, privind importanța 

socială, valorile educative și morale ale sportului, care să 

stimuleze un curent de opinie favorabil participării tuturor la 

activitățile sportive; 

- Promovarea valențelor  educative ale sportului, a spiritului de 

toleranță, fair-play, respect și combatere a discriminării precum 

și promovarea simbolului clubului. 
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8. SUSȚINEREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII 

 

Una din sursele principale a veniturilor necesare pentru organizarea 

activității clubului o reprezintă subvenția de la bugetul public care se 

primește prin MTS . 

 Direcțiile principale pentru realizarea obiectivelor strategice  

privind finanțarea activității sportive la nivelul clubului sunt: 

- Creșterea nivelului finanțării programelor sportive  la nivelul 

clubului , precum și diversificarea surselor de finanțare a 

acestora; 

- Creșterea ponderii surselor private în finanțarea activității 

sportive a clubului , în principal prin extinderea utilizării 

facilităților codului fiscal și amplificarea parteneriatului public-

privat, 

- Creșterea contribuției autorităților administrației publice locale 

la finanțarea activității sportive, cu prioritate la finanțarea 

cheltuielilor de întreținere, modernizare și dezvoltare a bazei 

materiale sportive la nivelul clubului; 

- Eficientizarea finanțării activității sportive prin asigurarea 

transparenței cheltuielilor în activitatea sportivă; 

- Atragerea de fonduri internationale pentru finanțarea 

programelor sportive; 

- Atragerea de fonduri internaționale pentru dezvoltarea bazei 

materiale; 

- Finantarea participarii sportivilor in competitii amicale si 

oficiale se va face conform Hotararii 1447/2007 actualizata prin 

Ordonanta 888; 

- Sistemul de atribuire a punctelor se face conform regulamentului 

MTS; 

- Pentru sporturile de echipa finantarea se va facein functie de 

obiectivele propuse de antrenori si de promovarea sportivilor la 

un esalon superior (Super Liga, Divizia A, Lot national). 
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