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Amploarea pe care o are sportul în zilele noastre este fără precedent în istoria sa şi a 

societăţii moderne, practicându-se pe toate meridianele globului, în cadrul diferitelor 

culturi şi civilizaţii. Această extindere s-a realizat în paralel cu diversificarea , de la o 

zonă geografică la alta, a ramurilor sale, ajungându-se în prezent la forme şi structuri 

ale unor ramuri de sport  ce nu cu multă vreme în urmă puteau fi considerate 

excentricităţi  sau nerealizabile. 

Fenomenul extinderii sportului se încadrează în ceea ce se numeşte mondializare în 

cadrul proceselor social economice de globalizare, dovedindu-şi valoarea de factor 

pentru sanătate şi educaţie. În paralel cu acest fenomen asistăm şi la schimbarea 

mentalităţii privind necesitatea de a integra mai bine sportul în acţiunile sociale, mai 

ales în cele educaţionale, atât în cele formale cât şi informale. În acest context s-au creat 

reţele de cooperare strânsă între instituţiile educative şi sport, pe de o parte  şi între 

acesta şi instituţiile sănătăţii, pe de altă parte. 

Educaţia fizică şi sportul acţionează cel mai direct asupra formării personalităţii 

individului. Perfecţionarea organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi 

sport şcolar şi universitar, la nivel naţional si internațional, se înscrie în măsurile de 

optimizare pe toate componentele educaţionale. 

FSSU urmărește cu prioritate căutarea dar mai ales afirmarea talentelor, mai ales 

pe planul activităţilor competiţionale sportive, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 

internaţional.De asemenea, promovează prin acțiunile sale  practicarea exercițiilor 

fizice, a activităților sportive, ca un drept al omului , integrate ăn educația generală și 

permanentă. 

Punerea accentului pe educaţia fizică şi sportivă a tinerei generaţii, mai ales cea 

şcolară, constituie o premisă şi pentru activitatea sportivă de calitate superioară în 

planul performanţei. 

 

 

 

 

I. ACTIVITATI – Sport Universitar 
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A. Activitate internaţională 

Federația Sportului Școlar și Universitar deține competența exclusivă de reprezentare a 

României la competițiile internaționale oficiale universitare organizate de federațiile 

internaționale corespondente, respectiv Federația Europeană a Sportului Universitar 

(EUSA) si Federația Internațională a Sportului Universitar(FISU). 

 

EUSA 

 În anul 2015, FSSU a continuat acțiunile începute în anul 2014 de  a aduce 

echipe universitare romanesti alaturi de elita sportului universitar european . Acest lucru 

reprezinta un pas foarte important in dezvoltarea sportului universitar romanesc, 

sportivii universitari avand astfel ocazia de a se familiariza cu atmosfera si nivelul celor 

mai importante competitii inter-universitare europene. 

Pentru a creea emulația așteptată în mediul universitar, echipele căștigătoare ale 

Campionatelor Naționale Universitare în anul 2015, feminin și masculin – handbal, 

baschet, baschet 3x3,  volei, badminton si masculin-fotbal  au reprezentat universitățile 

românești, cu rezultate remarcabile, în competițiile europene universitare. Astfel: 

 

1. Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia , campioană națională universitară 

în anul 2015 la  baschet feminin,  a reprezentat România la Campionatul European 

Universitar de Baschet, desfășurat în Koper – SLOVENIA , în perioada 19-28 iunie 

2015.  

2. Universitatea din Craiova, campioană națională universitară în anul 2015 la 

baschet masculin,  a reprezentat România la Campionatul European Universitar de 

Baschet, desfășurat în Koper – SLOVENIA , în perioada 19-28 iunie 2015.  

3. Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău – , campioană națională universitară în 

anul 2015 la volei feminin,  a reprezentat România la Campionatul European 

Universitar de Volei, desfășurat în Camerino – ITALIA, în perioada 19-27 iulie 

2015 , competiție în care a obținut titlul de vicecampioană europeană universitară 

în anul 2015.  

4. Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, campioană națională universitară în 

anul 2015 la volei masculin, a reprezentat România la Campionatul European 

Universitar de Volei, desfășurat în Camerino – ITALIA, în perioada 19-27 iulie 

2015. 

5. Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia , campioană națională universitară 

în anul 2015 la  baschet 3x3- feminin,  a reprezentat România la Campionatul 

European Universitar de Baschet 3x3 desfășurat în Kragujevac – SERBIA, în 

perioada 22-27 iulie 2015, competiție în care  a obținut titlul de vicecampioană 

europeană universitară în anul 2015. 

6. Universitatea din Pitești, campioană națională universitară în anul 2015 la  baschet 

3x3- masculin,  a reprezentat România la Campionatul European Universitar de 

Baschet 3x3 desfășurat în Kragujevac – SERBIA, în perioada 22-27 iulie 2015. 

7. Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, campioană națională 

universitară în anul 2015 la  fotbal masculin,  a reprezentat România la Campionatul 
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European Universitar de Fotbal, desfășurat în Osijek – CROAȚIA, în perioada 21-28 

iulie, obținând un remarcabil loc 5. 

8. Universitatea din Pitești, campioană națională universitară în anul 2015 la  handbal 

feminin,  a reprezentat România la Campionatul European Universitar de handbal 

desfășurat în Braga - PORTUGALIA, în perioada 02-09 august 2015. 

9. Universitatea din Pitești, campioană națională universitară în anul 2015 la  handbal 

masculin,  a reprezentat România la Campionatul European Universitar de handbal 

desfășurat în Braga - PORTUGALIA, în perioada 02-09 august 2015. 

10.  Universitatea de Vest din Timișoara, campioană națională în anul 2015 la  

badminton a reprezentat România la Campionatul European Universitar de 

badminton desfășurat în Varșovia – POLONIA, în perioada 31 august-07 septembrie 

2015. 

 

 

 Facem mențiunea că în vederea  organizării deplasării  celor 10 echipe în 

competițiile europene, FSSU a a încheiat cu universitătile în cauză protocoale de 

colaborare, cu drepturi si obligații ale părților, conform reglementărilor legale în 

vigoare și a regulamentelor specifice competițiilor. Conducerilor  universităților în 

cauză au dispus măsuri în măsură să  asigure  sprijin organizării în cele mai bune 

conditii a deplasărilor( au asigurat cantonamentele de pregătire, echipamentul de joc, 

trasportul intern la si de la aeroport, medicația de efort, au transmis documentațiile 

specifice in termenele convenite, au promovat actiunile pe plan local si național,etc).  

  

FISU 

Anul 2015 a avut în calendarul FISU cea mai importantă competiție universitară 

organizată de Federația Internațională a Sportului Universitar , Universiada de vară, 

competiție ce se desfășoară din 2 în 2 ani.  În anul cu Universiada de Vară nu se 

desfășoară  campionate mondiale la ramurile de sport incluse ăn programul acesteia. 

Prin urmare , în calendarul FSSU pe anul 2015 a fost inclusă participarea la Universiada 

de vară, Coreea de Sud, perioada 01-14.07.2015. La această competiţie au fost prezenți  

12.885 de sportivi  din 143  ţări din întreaga lume. România a participat cu o delegaţie 

formată din 80 de persoane la  6  din cele 21 discipline/ ramuri de sport din concurs, 

astfel :  

- atletism (feminin, masculin); 

- handbal (feminin) 

- judo (feminin, masculin); 

- tenis de masă (feminin) 

- tir sportiv(feminin, masculin) 

- taekwondo WTF(feminin, masculin) 
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Demersurile efectuate de  Federația Sportului Școlar și Universitar au fost în 

măsură să asigure condiţiile optime necesare organizării acestei acţiuni precum și 

participării delegaţiei sportive a României la Universiada de Vară desfășurată în 

Gwangju. În acest sens, au fost  încheiate protocoale de colaborare  între FSSU si 

federațiile sportive naționale implicate 

Conform protocoalelor, Federația Sportului Școlar și Universitar a avut următoarele 

drepturi și obligații: -   să înscrie şi să acrediteze sportivii şi tehnicienii Federaţiei la 

Universiada de vară 2015;– să păstreze legătura oficială cu Federația Internațională a 

Sportului Universitar, cu Comitetul de Organizare, cu alţi factori cu atribuţii în 

organizarea şi desfăşurarea acestei competiţii;– să asigure fondurile pentru cazare şi 

masă pentru întreaga delegație, în condiţiile stabilite de regulamentele competiției şi 

organizatori(10 Euro/zi/participant);– să asigure transportul internaţional aerian pe ruta 

Bucureşti – Seul – Bucureşti – conform reperelor stabilite cu fiecare federație sportivă 

națională participantă, în funcție de programul competitiei, programul competițional al 

sporivilor participanți si alte repere organizatorice.- să asigure fondurile pentru 

arbitraj(discipline sportive pentru care s- a plătit arbitrajul,  conform Regulamentului de 

desfășurare al Universiadei: judo, taekwondo WTF si handbal );– să asigure diurna 

redusă pentru fiecare membru al delegației- 19 USD/persoană /zi;– să asigure fondurile 

pentru „taxa viză” pentru întreaga delegație- nu a fost cazul;–  să asigure fondurile 

pentru taxa FISU-20 Euro/persoană;– să asigure fondurile pentru echipamentul de 

prezentare – să utilizeze, în scop necomercial, fotografii şi/sau imagini de grup sau 

individuale cu sportivii în timpul desfăşurării Universiadei de vară 2013;– să decidă 

modul de rezolvare a problemelor de natură organizatorică privind delegaţia României 

participante la Universiada de vară - 2015. 

 

Federaţiile sportive naționale au avut  următoarele obligaţii şi drepturi : 

– să asigure pregătirea sportivă anterioară efectuării deplasării pentru loturile pe ramură 

de sport care participă la Universiada- 2015;– să asigure şi să coordoneze participarea 

sportivilor în competiţie, la un nivel optim de performanţă; 

– să asigure respectarea  programului de activitate al echipei pe ramură de sport, 

conform regulamentului de concurs și al reperelor orare de transport și de altă natură 

organizatorică;– să asigure transferul echipelor Bucureşti- Aeroportul Henri Coandă  si 

retur;– să asigure echipamentul de concurs, materialele şi echipamentul specific; - să 

asigure realizarea şi să suporte costurile pentru asigurările medicale pentru echipa pe 

ramură de sport, pentru sportivi asigurările cuprinzând inclusiv accidentele în timpul 

antrenamentelor şi competiţiei;– să asigure medicamentele, materialul medical şi 

susţinătoarele de efort, după caz, necesare pe timpul competiţiei şi în conformitate cu 

listingul comunicat comitetului medical al organizatorilor;– să se asigure că 

documentele de identitate ale sportivilor şi tehnicienilor (paşaport) sunt valabile cel 

puţin 6 luni şi că sunt compatibile cu viza necesară;– să asigure realizarea controlului 

anti-doping pentru toți sportivii ce alcătuiesc delegația; 

– să se asigure, atunci când este cazul, că sportivii au facut demersuri pentru obţinerea 

unei scutiri de uz terapeutic, în colaborare cu Agenţia Naţională Anti-doping;– să 

supravegheze şi să controleze activitatea sportivilor, atât în timpul competiţiei cât şi în 
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afara acesteia;– să dispună măsurile necesare în cadrul echipei pentru prevenirea actelor 

de indisciplină, a manifestărilor nesportive, precum şi a consumului de substanţe 

interzise;– să supravegheze modul de petrecere a timpului liber de către sportivi în 

scopul prevenirii accidentelor, răspunzând în acest sens de integritatea corporală a 

acestora; 

– să trateze cu responsabilitate avertismentele sau orice posibile măsuri privind 

securitatea participanţilor la Universiada de vară 2015, atât din partea conducătorilor 

delegaţiei României, cât şi din partea organizatorilor;–să asigure respectarea 

componenţei echipei care a fost transmisă Federației Sportului Școlar și Universitar şi 

înscrisă în competiţie;– să suporte penalitățile ce decurg în situațiile de înlocuire a 

participanților după emiterea biletelor de avion sau retragere din competiție sau orice 

alte situații similare care generează costuri suplimentare– să beneficieze de toate 

facilităţile oferite de Federația Sportului Școlar și Universitar  pentru Universiada de 

vară 2015. 

Colectivele tehnice desemnate de federaţii au fost în măsură să dispună măsurile 

necesare  în cadrul echipelor pentru  respectarea  programului de activitate al delegaţiei, 

a prevenirii actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, a consumului de 

substanţe interzise, au supravegheat modul de petrecere a timpului liber de către sportivi 

în scopul prevenirii accidentelor.  

S-a reuşit participarea sportivilor în competiţie la un nivel ridicat de performanţă, 

obţinându-se 7 medalii,  ceea ce a clasat România pe locul 29 în clasamentul pe 

medalii: 

- 1 medalie de aur      - tir sportiv- pușcă trei poziții   Laura Georgeta Ilie 

- 3 medalii de argint   - judo  - 62 Kg                Alexandra Florian 

        - atletism – aruncarea greutății Andrei Marius  Gag 

        - atletism –  10.000 m               Alexandru Nicolae Soare 

- 3 medalii de bronz - judo + 100 Kg      Vlăduț Simionescu 

              - Open           Vlăduț Simionescu 

   - tenis de masă   simplu             Berdadette Cynthia Szocs 

 

 

B. Activitate naţională 
In anul 2015 conducerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice , la 

propunerea F.S.S.U. a aprobat organizarea si desfășurarea finalelor naționale ale 

campionatelor universitare la un număr de 18 ramuri de sport, conform calendarului 

sportiv. 

Campionatul Universitar de Fotbal a fost derulat în parteneriat cu FR Fotbal si 

Universitatea Politehnică din Timișoara pe un format de reciprocitate, în premieră, între 

cele 24 de universitați care au aderat la proiect( la nivel de grupe) . A fost un PROIECT 

PILOT care s-a bucurat de un real sprijin în mediul universitar si a produs emulatia 

asteptată. 
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Nr  Disciplina 

sportivă/ 

COORGANIZATORI/ Loc de  

crt. Ramura de sport PARTENERI ai MECS/FSSU desfășurar

e 

  Schi&snowboard Universitatea „Transilvania ” din Brașov CSN  

1 feminin+masculin FR Schi-Biatlon  Poiana  

  CSU Brașov Brașov 

2  Kempo Universitatea de Medicină și Farmacie  București 

 feminin+masculin ”Carol Davila” din București  

  FR  Kempo  

3  Șah Universitatea de Vest din Timișoara Timișoara 

 feminin+masculin FR Șah  

  CSU” Universitatea de Vest din Timișoara”  

  CS Studențesc „Medicina” din Timișoara  

4 Handbal Universitatea „Eftimie Murgu”  din Reșița Reșita 

 feminin FR Handbal  

  CSU Reșița  

5  Taekwondo WTF Universitatea de Medicină și Farmacie  București 

 feminin+masculin  „Carol Davila” din București  

  FR  Taekwondo WTF  

6  Karate WKC Univ.Științe Agronomice și Medicină Veterinară 

Buc 

Bucuresti 

 feminin+masculin FR Karate WKC  

  CS „Agronomia” București   

7  Judo Universitatea ”Lucian Blaga ” din Sibiu Sibiu 

 feminin+masculin FR Judo  

  CSU Sibiu  

8 Atletism Universitatea din Pitești Pitesti 

 feminin+masculin FR Atletism  

  CSU Pitești  

9  Atletism sală Universitatea din Bacău Bacău 

 feminin+masculin FR Atletism  

  CSU Bacău  

10  Baschet Universitatea „Aurel Vlaicu”  din Arad Arad 

 feminin FR Baschet  

  CSU Arad  

11 Badminton Universitatea de Vest din Timișoara Timișoara 

 feminin+masculin FR Badminton  

  CSU ”Universitatea de Vest din Timișoara”  

12  Baschet Universitatea din Pitești Pitești 

 masculin FR Baschet  

  CSU Pitești  

13 Volei Universitatea din Bacău Bacău 

 feminin+masculin FR Volei  

  CSU Bacău  
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14  Kaiac-Canoe FR Kaiac-Canoe Pitești 

 feminin+masculin Universitatea din Pitești CSN  

  CSU Pitești Bascov 

15  Inot Universitatea din Pitești Pitești 

 feminin+masculin FR Natație și Pent. Modern  

  CSU Pitești  

16 Handbal Universitatea din Pitești Pitești 

 masculin FR Handbal  

  CSU Pitești  

17 Baschet 3x3 Univ.Științe Agronomice și Medicină Veterinară 

Buc 

București 

 feminin+masculin FR Baschet  

  Sport Arena  

  CS „Agronomia” București   

18 Fotbal  Universitatea Politehnica Timișoara Timișoara 

 masculin FR Fotbal  

  CSU  ”Politehnica Timișoara”  

 

 

 

 

 

I. ACTIVITATI – Sport Școlar 

 

În anul 2015, Federația Sportului Școlar și Universitar și-a propus corelarea 

programului de activități derulate de FSSU la nivelul sportului școlar cu acțiunile 

sportive derulate la nivelul Direcției Generale Învățământ Preuniversitar din cadrul 

MECS, respectiv acțiunile  cuprinse în Olimpiada Sportului Școlar. Menționăm că 

implicarea FSSU în sprijinirea  acestor acțiuni nu poate fi realizată decât în  colaborare 

cu MEN/ inspectorate școlare, FSSU neavând in momentul de față structuri teritoriale. 

  Activitate internaţională  

Așa cum am menționat mai sus, Federația Sportului Școlar și Universitar deține 

competența exclusivă de reprezentare a României la competițiile internaționale oficiale 

școlare. Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar din România, afiliată la Federaţia 

Internaţională a Sportului Şcolar (ISF) a primit invitaţii pentru participarea la 

competiţiile mondiale şcolare din calendarul sportiv. Grupul de lucru constituit la 

solicitarea FSSU, în funcție de particularitățile specifice și de prevederile bugetare, a 

stabilit calendarul actiunilor internaționale scolare la care se va participa în anul 2015, 

respectiv CM Baschet (masc.)/Franța  și CM Școlar de Natație (feminin si 

masculin)/Polonia . 
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1. În perioada 16-21.04.2015 s-a desfăşurat în Poznan/Polonia,  Campionatul Mondial 

Școlar de Natație, competiție organizata de  Federația Internațională a Sportului Școlar. 

     Conform regulamentului competiției  echipele au fost formate din elevi sportivi 

 din aceeasi unitate de învățământ, respectiv Colegiul Național”Emil Racoviță” din 

București. Delegația tricoloră, compusă din 12 elevi sportive, 2 profesori/antrenori  și 

un conducător delegatie, conform regulamentului competitiei, a obținut rezultate 

remarcabile, un loc III la individual și  premiul ”joy of moving” pentru conduită si spirit 

sportiv.  

 

2.  În perioada 17-25.04.2015 s-a desfăşurat în  Limoges/Franța,  Campionatul Mondial 

Școlar de Baschet , competiție organizata de  Federația Internațională a Sportului 

Școlar.  România a fost reprezentată doar  în competiția masculină  de Colegiul 

Național”George Coșbuc” din Cluj-Napoca.  Delegația sportivă a României a avut în 

structură  12 elevi sportivi, 2 profesori/antrenori, un arbitru și un conducător delegatie, 

conform regulamentului competitiei. 

 

B.Activitate naţională 

FSSU a sprijinit din punct de vedere tehnico-metodologic derularea actiunilor sportive 

derulate de MECS în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, conform anexei. 

FSSU a participat la elaborarea Protocolului de colaborare privind organizarea și 

desfășurarea competiției ” OLIMPIADA GIMNAZIILOR” încheiat între MECS si 

COSR/ F.R.ATLETISM/ F.R.BADMINTON/ F.R.BASCHET/ F.R.FOTBAL/ F.R. HANDBAL/ 

F.R.OINĂ/ F.R.RUGBY/ F.R.ȘAH/ F.R.TENIS DE MASĂ/ F.R.VOLEI. 

Un alt proiect important incheiat cu succes a fost cel de baschet 3x3, destinat  

elevilor liceeni bucureșteni /baschet 3x3,”Sprite Streetball Battle”. 

ALTE ASPECTE:  

Au fost retransmise MECS pentru analiză  următoarele propuneri: 

1. diversificarea surselor de finanțare ale asociațiilor sportive școlare și universitare 

prin direcționarea către acestea a unui procent de 0,5% din taxele și accizele 

aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcolice( MEC- 

inspectoratele școlare –școală-asociații sportive școlare, MEC- universități – 

asociația sportivă universitară, direct proportional cu numărul de elevi/studenți- 

din cadrul asociațiilor);( e necesară modificarea Legii educației fizice și sportului 

nr.69/2000) 

2. suplimentarea statelor de funcții ale inspectoratelor școlare cu 2 posturi 

/inspectorat ; în fișa acestor posturi vor fi prevăzute atribuții de coordonare a 

asociațiilor sportive școlare; 

3.  modificarea articolului 4 din Regulamentul FSSU aprobat prin HG 1201/2011  , 

în sensul completării atribuțiilor principale ale FSSU cu următoarea atribuție: 

”Finanțează programele sportive de utilitate publică ale asociațiilor sportive 
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școlare și universitare, în baza contractelor de finanțare;  prin ordin al ministrului 

educației  și al ministrului  delegat pentru învățământ superior, cercetare 

științifică și dezvoltare tehnologică se aprobă , la propunerea FSSU, programele 

sportive de utilitate publică, contractul-cadru, criteriile și condițiile de finanțare a 

asociațiilor sportive școlare și universitare; 

4.  întregirea normei inspectorului școlar de educație fizică în inspectoratele școlare 

unde acesta are  ½ normă( 20 de astfel de situații). 

 

III. Alte activități de coordonare, reglementare, implementare  

 

- În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului 

de bacalaureat 2011, valabilă și pentru anul 2015, Anexa 2 la OMECTS nr 

4799/31.08.2010, art. 1 alin. (4) “MECTS organizează în fiecare an școlar o sesiune 

specială de bacalaureat, pentru elevii din clasele a XII-a/a XIII-a participanți la 

loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară 

în perioada sesiunii normale de bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aprobă 

prin ordin al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.” În acest sens, 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a aprobat organizarea sesiunii speciale de 

bacalaureat, în perioada 17 mai – 30 mai 2013, conform Notei nr. 27116/28.01.2015. 

Federația Sportului Școlar și Universitar a fost desemnată de Ministerul Educației și 

Crecetării Științifice, al treilea an consecutiv, să verifice, să aprobe și să transmita 

MECS  lista cu elevii sportivi care pot participa la sesiunea specială a examenului de 

bacalaureat  s-a desfățurat în perioada 16-29 mai 2015, listă întocmită la solicitarea 

federațiilor sportive naționale. 

Facem mențiunea că măsurile întreprinse de FSSU în îndeplinirea acestei atribuții au 

fost în măsură să asigure derularea în condiții optime a sesiunii speciale a examenului 

de bacalaureat din anul 2015 pentru  elevii din clasele a XII-a/a XIII-a, componenți ai 

loturilor naționale, care în timpul desfășurării examenului de bacalaureat sesiunea iunie-

iulie s-au aflat în pregătire centralizată în vederea participării la competiții 

internaționale oficiale sau au participat  la competiții internaționale oficiale. (anexă) 

- Conducerea FSSU a fost desemnată să facă parte, alături de alți specialiști din cadrul 

MECS , să facă parte din grupurile de lucru constituite la nivelul MTS si COSR  pentru 

modificarea Legii 69/2000-legea educației fizice și sportului și a legislației cu incidență 

în sport. 

-  Federația Sportului Școlar și Universitar a finalizat  Registrul național al 

performanțelor sportive pentru anul 2015 ce conține rezultatele obținute în competițiile 

naționale oficiale organizate de federațiile sportive naționale  si rezultatele obținute de 

în competițiile internaționale oficiale, de către elevii-sportivi din din unitățile de 

învățământ în care este organizat învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar, 

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 5572/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea 

Registrului naționalal performanțelor sportive ( site www.fssu.ro). 
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- FSSU a organizat întâlnirea de lucru a directorilor cluburilor sportive studențești din 

subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice  ce a avut ca scop  

evaluarea activității cluburilor in anul 2015 și punerea în discuție a elementelor de 

strategie privind organizarea şi dezvoltarea activităţii sportive pe perioada 2016-2017, 

întâlnire la care a participat , conducerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

și reprezentanți ai FSN. 

 

- punctele de vedere elaborate de FSSU au contribuit la neasumarea organizării în 

România a Universiadei de vară din 2021(o initiativă a societății civile ), fără un 

Memorandum al Guvernului în acest sens. Urmare a examinării, atât a informațiilor 

disponibile, cât și a faptului că momentul actual impune o asumare strategică etapizată 

a  activității sportive din România, concluzia formulată de FSSU  a fost aceea că 

organizarea acestei competiții nu poate fi realizată, pentru ediția propusă (2021), la 

standardele impuse de anvergura acesteia, fără a afecta celelalte componente de 

dezvoltare ale sistemului sportiv. 
 

- FSSU a încheiat în  22.07.2015 cu  UNIUNEA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR 

DIN ROMÂNIA un  ACORD DE COLABORARE privind promovarea si dezvoltarea 

activităților sportive în mediul universitar, pentru anul universitar 2015/2016,  având ca 

obiective: promovarea, stimularea și organizarea activitatilor sportive în mediul 

universitar  din  România;dezvoltarea asociațiilor sportive universitare;stimularea 

interesului studenților  pentru o viata sanatoasa prin sport;organizarea de competitii de 

nivel local, zonal, national adresate studenților; formarea legaturilor de prietenie in baza 

competitiei sportive; promovarea studentilor  cu reale calităţi pentru sportul de 

performanţă;înregistrarea unui impact social pozitiv si a unei emulaţii în mediul 

universitar  în scopul educării pentru un comportament civilizat de fair play şi 

respectarea principiului nonviolenţei. 

 

 

 

Director 

Claudia GEORGESCU 

 

 

   

 


