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Federația Sportului Școlar și Universitar este organizată și funcționează în 

conformitate cu prevederile  H.G. nr. 1239 din 20.11.1996 publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 306 din 25/11/1996 cu modificările și completările ulterioare. Federația Sportului 

Școlar și Universitar este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naționale. Scopul Federaţiei 

Sportului Şcolar şi Universitar este de a asigura cadrul necesar dezvoltării continue, 

organizării şi funcţionării performante a sportului şcolar şi universitar  la nivelul tuturor 

elementelor sale de structură şi infrastructură, având ca finalități: 

➢ Creşterea potenţialului bio-psiho-motric al populaţiei școlare și universitare; 

➢ Creşterea capacităţii de muncă; 

➢ Creşterea semnificativă a stării de bine prin practicarea exerciţiilor fizice într-un 

mediu curat şi sigur; 

➢ Dezvoltarea vieţii asociative, a respectului pentru reguli şi legi în vederea creşterii 

gradului de socializare; 

➢ Combaterea discriminarii si a fenomenului de bullying; 

➢ Creşterea prestigiului școlilor și universitatilor pe plan internaţional.      

 Scopul raportului    Scopul raportului este de a prezenta activitatea desfasurata la nivelul 

Federatiei Sportului Școlar si Universitar in anul 2019 ȋn conformitate cu prevederile cadrului 

normativ ȋn vigoare. Raportul este destinat compartimentelor entității, structurii ierarhic 

superioare, constituind totodată un document de interes public. 

Date de identificare a instituţiei publice 

Denumirea instituției: Federația Sportului Școlar și Universitar  

Bugetul derulat în cursul anului 2019:  2.760.890 lei.  

Perioada de raportare 

Perioada de raportare: 01.01.2019– 31.12.2019. 

Întocmire raport 

Prezentul raport este întocmit la nivelul FSSU. 

Date contact: telefon – 0374.279.162; email : office@fssu.ro. 

Activități care fac obiectul raportării 

Sport  școlar  

Sport școlar  - activitate națională  

Sport școlar  - activitate internațională  

Sport universitar  

Sport universitar  - activitate națională  

Sport universitar  - activitate internațională  

Premierea sportivilor medaliați  

Parteneriate Federații Sportive Naționale  

Parteneriate Universități  

Bacalaureat special  

Propuneri strategii  
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Propuneri îmbunătățirea activității  

Propuneri legislative  

Transparență și comunicare  

Registrul Național al Performanțelor Sportive 

 

SPORT ȘCOLAR – activitate națională 

FSSU este partener în organizarea și desfășurarea acțiunilor sportive în cadrul 

Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și în cadrul ”Olimpiadei Gimnaziilor”. 

 

SPORT ȘCOLAR – activitate internațională 

Federația Sportului Școlar și Universitar deține competența exclusivă de reprezentare 

a României la competițiile internaționale oficiale școlare. Federația Sportului Școlar și 

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 s-a participat în anul 

2019, respectiv la Campionatul Mondial de Nataţie (Rio de Janeiro/Brazilia) şi la 

Campionatul Mondial de Baschet (Heraklion/Grecia). 

Demersurile efectuate de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar au fost în măsură să 

asigure condiţiile optime necesare organizării acestor acţiuni precum şi a participării 

delegaţiilor sportive a celor trei instituţii de ȋnvăţământ şcolar participante la aceste 

Campionate Mondiale Şcolare. În acest sens, au fost încheiate protocoale de colaborare între 

FSSU şi instituţiile de ȋnvăţământ implicate, protocoale respectate de părți.  

Conform protocoalelor, Federația Sportului Școlar și Universitar a avut următoarele drepturi 

și obligații: 

 –  să înscrie şi să acrediteze sportivii şi tehnicienii la CMŞ; 

 – să păstreze legătura oficială cu: Federația Internațională a Sportului Școlar, Comitetul de 

Organizare, alţi factori cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea acestor competiţii; 

 – să asigure fondurile de cazare şi masă pentru delegații, în condiţiile stabilite de 

regulamentele competiției şi organizatori; 

 – să asigure transportul internaţional; 

 – să asigure diurna redusă pentru fiecare membru al delegațiilor; 

–  să asigure fondurile pentru taxa ISF pentru fiecare membru al delegației: 

– să asigure echipamentul de prezentare; 

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

sportivii în timpul desfăşurării competitiilor; 

 – să decidă modul de rezolvare a problemelor de natură organizatorică; 

Instituţiile de ȋnvăţământ participante la Campionatele Mondiale Școlare au avut  

următoarele obligaţii şi drepturi : 

– să-și însușească și să asigure respectarea întocmai a Regulamentului de concurs; 

 – să asigure selecția sportivilor  înscriși la competiție cu respectarea secțiunii din 

Regulamentul de concurs privitoare la condițiile de participare; 

 – să asigure şi să coordoneze participarea sportivilor în competiţie, la un nivel optim de 

performanţă; 

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

regulamentelor de concurs și al reperelor orare de transport și de altă natură organizatorică; 

– să asigure echipamentul de concurs, alte materialele şi echipamente specifice;  



– să asigure realizarea şi să suporte costurile pentru asigurările medicale pentru echipele pe 

ramură de sport. Pentru sportivi, asigurările au  cuprins, în mod obligatoriu, 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 de comitetul medical al 

organizatorilor; 

– să se asigure că documentele de identitate ale sportivilor şi tehnicienilor sunt valabile cel 

puţin 6 luni şi că sunt compatibile cu viza necesară; 

– 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 

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 Campionatele Mondiale Școlare, atât din partea conducătorului delegaţiei, 

cât şi din partea organizatorilor; 

 – să asigure respectarea componenţei echipei care a fost transmisă Federației Sportului 

Școlar și Universitar şi înscrisă în competiţie, în termenele stabilite, conform graficului 

înscrierilor; 

– 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 asigure fonduri suplimentare pentru cheltuieli neprevăzute pentru echipele proprii; 

Colectivele tehnice desemnate de institutiile de ȋnvăţământ 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.  
 

1. În perioada 18.05-23.05.2019 s-a desfăşurat, în Rio de Janeiro/Brazilia, Campionatul 

Mondial Școlar de Nataţie, competiţie organizată de Federaţia Internaţională a Sportului 

Şcolar. 

   România a fost reprezentată de echipele (feminină și masculină) Colegiului Național „Emil 

Racoviță” din București, campioni naționali școlari pe anul 2019. Conform regulamentului 

competiției echipele, atât la feminin cât şi la masculin, au fost formate din elevi sportivi din 

aceeasi unitate de învățământ. 

Țara noastră a obținut un număr de 13 medalii şi locuri 4,5,6 după cum urmează: 

 

Nr. 

crt 

NUME PRENUME LOC/MEDALIE PROBA DISCIPLINĂ 

1 Gâdea Maria Claudia I-AUR 100m brass NATAȚIE 

I-AUR 50m brass 

II-ARGINT 100m liber 

V 200m liber 

II-ARGINT 4x50m mixt 

III-BRONZ 6x50m liber 



2 Gâdea Gabriela Ioana I-AUR 100m fluture 

II-ARGINT 100m spate 

III-BRONZ 50m fluture 

III-BRONZ 50m spate 

  II-ARGINT 4x50m mixt  

III-BRONZ 6x50m liber 

3 Dumitrache Gabriel Ioan I-AUR 100m spate 

I-AUR 50m spate 

V 4x50m mixt 

VI 6x50m liber 

4 Ivan Jasminne Anne Marie III-BRONZ 50m fluture 

II-ARGINT 4x50m mixt 

III-BRONZ 6x50m liber 

5 Popa Andrei Mihai III-BRONZ 100m spate 

IV 50m spate 

VI 200m liber 

VI 6x50m liber 

6 Tomuța Irina Alexandra II-ARGINT 4x50m mixt 

  III-BRONZ 6x50m liber 

7 Serman Ioana Alexandra III-BRONZ 6x50m liber 

8 Chelu Rebeca III-BRONZ 6x50m liber 

9 Cuzuban Sebastian Andrei V 4x50m mixt 

VI 6x50m liber 

10 Lemnaru Matei Ioan V 4x50m mixt 

VI 6x50m liber 

11 Ștefănescu Bogdan Alexandru VI 6x50m liber 

12 Mihnea Florea V 4x50m mixt 

VI 6x50m liber 

 

În clasamentul general, elevii Colegiului Național „Emil Racoviță” din București au ocupat 

locul I la total, locul II in competiţia feminină şi locul IV ȋn cea masculină. 

2. În perioada 12-20.04.2019 s-a desfăşurat, în Heraklion/ Grecia, Campionatul Mondial 

Școlar de Baschet, competiție organizată de Federația Internațională a Sportului Școlar.  

   România a fost reprezentată de echipele (feminină și masculină) ale Colegiului Național 

,Alexandru Ioan Cuza’’ Alexandria şi Colegiul Național ”Spiru Haret” București, campioni 

naționali școlari pe anul 2019. Locurile ocupate au fost locul 21 ȋn competiţia feminină şi 22 

ȋn cea masculină. 

 

 

 

 

 



SPORT UNIVERSITAR  - activitate națională 

În anul 2019 F.S.S.U. a organizat şi desfășurat finalele Campionatelor Naționale 

Universitare  la un număr de 17 ramuri de sport, în parteneriat cu instituțiile de învățământ şi 

cu federațiile sportive naționale: 

 Nr  Disciplina sportivă/ COORGANIZATORI/ Loc de  

crt. Ramura de sport PARTENERI  desfășurare 

1 Atletism sală Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău Bacău 

  feminin+masculin FR Atletism   

2 Schi&snowboard Universitatea „Transilvania ” din Brașov Poiana 

  feminin+masculin FR Schi-Biatlon Brașov 

3 Karate UNEFS București 

  feminin+masculin FR Karate   

4 Înot Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău Bacău 

  feminin+masculin FR Natație și Pentatlon Modern   

5 Handbal Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava Suceava 

  masculin FR Handbal   

6 Baschet 3x3 

Univ.Ştiințe Agronomice și Medicină 

Veterinară Buc București 

  feminin+masculin FR Baschet   

7 Judo Universitatea ”Lucian Blaga ” din Sibiu Sibiu 

  feminin+masculin FR Judo   

8 Volei Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău Bacău 

  feminin FR Volei   

9  Baschet Universitatea din Pitești Piteşti 

  feminin FR Baschet   

10  Șah Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași Iași 

  feminin+masculin FR Șah   

11 Fotbal  Universitatea Politehnică din Timișoara Timișoara 

  masculin FR Fotbal   

12 Tenis de Masă Universitatea din Craiova Craiova 

  feminin+masculin FR Tenis de Masă   

13 Handbal Universitatea din Pitești Piteşti 

  feminin FR Handbal   

14 Atletism Universitatea din Pitești Piteşti 

  feminin+masculin FR Atletism   

15 Oină  Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău Bacău 

  masculin FR Oină   

16 Volei Universitatea de Vest din Timișoara Timișoara 

  masculin FR Volei   

17 

Baschet  Universitatea din Pitești Piteşti 

masculin FR Baschet  



 

Universități participante în sistemul competițional național 

  

Nr. 
 crt. 

Universitatea participantă 

1 Univ. "Spiru Haret" Bucureşti 

2 Univ. "Ştefan cel Mare" Suceava 

3 Univ. din Piteşti 

4 UNEFS Bucureşti 

5 Univ. "V. Alecsandri" Bacău 

6 Univ. "Ovidius" Constanţa 

7 Univ. din Craiova 

8 Univ."Valahia" Târgovişte 

9 Univ."Eftimie Murgu" Reşiţa 

10 Univ. "Constantin Brâncuşi" Tg. Jiu 

11 Univ. "A.I. Cuza" Iaşi 

12 Univ. "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca 

13 Univ. "1 Dec. 1918" Alba Iulia 

14 Univ. "Politehnica" Bucureşti 

15 Univ. "Acad. De Poliţie A.I. Cuza" Bucureşti 

16 Univ. "Transilvania" Braşov 

17 Univ. Tehnică Cluj-Napoca 

18 Univ. Petrol-Gaze Ploieşti 

19 A.S.E. Bucureşti 

20 Univ. din Petroşani 

21 Univ. din Bucureşti 

22 Univ. "Lucian Blaga" Sibiu 

23 U.M.F."Carol Davila" Bucureşti 

24 Univ. de Vest Timişoara 

25 U.M.F. "Victor Babeş" Timişoara 

26 Univ. Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti 

27 U.M.F. Târgu Mureş 

28 Univ. din Oradea 

29 U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi 

30 Univ. Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi 

31 Univ. "Dunărea de Jos" Galaţi 

32 Univ. Tehnică de Construcţii Bucureşti 

33 Univ. "Aurel Vlaicu" Arad 



34 Univ. Ecologică din Bucureşti 

35 Univ. Politehnica Timişoara 

36 U.S.A.M.V. Bucureşti 

37 Univ. Naţională de Apărare "Carol I" Bucureşti 

38 Univ. Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti 

39 Univ."Constantin Brâncoveanu" Piteşti 

40 Univ. Bioterra Bucureşti 

41 Univ. Româno-Americană Bucureşti 

42 Univ. "Titu Maiorescu" Bucureşti 

43 Academia Tehnică Militară Bucureşti 

44 S.N.S.P.A Bucureşti 

45 Univ. Politehnica Cluj-Napoca 

46 Univ. "Vasile Goldiş" Arad 

47 U.M.F. Cluj-Napoca 

48 Acad. Naţională de Informaţii "M. Viteazul" Bucureşti 

49 U.S.A.M.V. a Banatului Timişoara 

50 Academia Forţelor Terestre "N. Bălcescu" Sibiu 

51 Academia Forţelor Aeriene "H. Coandă" Braşov 

52 U.S.A.M.V. Iaşi 

 

De asemenea, FSSU a  fost partener al Uniunii Studenților din România  în organizarea 

Crosului UNIFEST. 

 

SPORT UNIVERSITAR  - activitate internaţională 

 

Federația Sportului Școlar și Universitar deține competența exclusivă de reprezentare a 

României la competițiile internaționale oficiale universitare organizate de organizațiile  

internaționale corespondente, respectiv Asociația Europeană a Sportului Universitar   

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

 

FISU 

1.Federația Sportului Școlar și Universitar din România, afiliată la Federaţia Internaţională a 

Sportului Universitar  (FISU) a primit invitaţii pentru a participa la Universiada de Vară de la 

Napoli/Italia 2019. Universiada este cea mai importantă competiție mondială universitară ce 

se adresează reprezentativelor naționale universitare pe ramură de sport și se desfăsoară din 2 

în 2 ani, simultan, la 18 ramuri de sport.  

Grupul de lucru constituit la solicitarea FSSU, în funcție de particularitățile specifice și de 

prevederile bugetare, a stabilit ramurile sportive la care delegaţia României a participat ȋn 

competiţie. S-a participat cu studenţi-sportivi, componenți ai loturilor naționale, la 10 ramuri 

de sport: atletism, tenis de masă, rugby 7 masculin, nataţie, gimnastică, baschet, scrimă, tir 

sportiv, taekwondo şi judo.  



Structură: 

- șef delegație     

- adjunct şef delegație   

- ATLETISM    17  persoane, respectiv     

- 14 sportivi 

- 3 antrenori/personal tehnic  

- TENIS DE MASĂ   10 persoane, respectiv     

- 8 sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic  

- RUGBY ÎN 7   14 persoane, respectiv     

- 12 sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic  

- ÎNOT    8 persoane, respectiv     

- 6 sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic 

-- GIMNASTICĂ   5 persoane, respectiv     

- 3 sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic  

- BASCHET    15 persoane, respectiv     

- 12 sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic  

- 1 șef echipă 

- SCRIMĂ    12 persoane, respectiv     

- 10-sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic 

- TIR SPORTIV   6 persoane, respectiv     

- 4 sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic  

- TAEKWONDO   9 persoane, respectiv     

- 7 sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic  

- JUDO    12 persoane, respectiv     

- 10 sportivi 

- 2 antrenori/personal tehnic  

- PERSONAL MEDICAL  - 1 medic desemnat de FR Baschet 

           -1 maseur desemnat de FR Gimnastică 

 

Demersurile efectuate de  Federația Sportului Școlar și Universitar au fost în măsură 

să asigure condiţiile optime necesare organizării acestei acţiuni precum și a participării 

delegaţiei sportive a României la Universiada de Vară desfășurată în Napoli. În acest sens, au 

fost  încheiate protocoale de colaborare  între FSSU şi federațiile sportive naționale implicate, 

protocoale respectate de către părți.   

S-au încheiat protocoale de colaborare cu toate federațiile sportive naționale 

participante. Conform acestora, Federația Sportului Școlar și Universitar a avut în principal 

următoarele drepturi și obligații: 

 –  să înscrie şi să acrediteze sportivii şi tehnicienii la Universiada de Vară 2019; 

 – să păstreze legătura oficială cu: Federația Internațională a Sportului Universitar, Comitetul de 

Organizare a Universiadei, alţi factori cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea acestei competiţii; 



 – să asigure fondurile de cazare şi masă pentru întreaga delegație, în condiţiile stabilite de 

regulamentele competiției şi organizatori (70 E/zi) și pentru arbitraj; 

 – să asigure transportul internaţional aerian pe ruta -  Bucureşti – Napoli – Bucureşti, pe reperele 

stabilite  cu fiecare federație ȋn parte; 

 – să asigure diurna redusă pentru fiecare membru al delegației (17,5E/zi); 

–  să asigure fondurile pentru taxa FISU pentru fiecare membru al delegației (20 E/persoană); 

– să asigure echipamentul de prezentare; 

– să utilizeze, în scop necomercial, fotografii şi/sau imagini de grup sau individuale cu sportivii în 

timpul desfăşurării Universiadei de Vară, Napoli 2019; 

 – să decidă modul de rezolvare a problemelor de natură organizatorică ce privesc delegaţia României 

participantă la Universiada de Vară - Napoli, Italia, 2019. 

 

Conform protocoaleler încheiate, Federaţiile Sportive Naționale au avut  următoarele obligaţii 

şi drepturi : 
– să-și însușească și să asigure respectarea întocmai a Regulamentului de concurs; 
 – să asigure selecția sportivilor  ce vor fi înscriși la competiție cu respectarea secțiunii din 

Regulamentul de concurs privitoare la condițiile de participare; 

 – să asigure şi să coordoneze participarea sportivilor în competiţie, la un nivel optim de performanţă; 

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

regulamentelor de concurs și al reperelor orare de transport și de altă natură organizatorică; 

– să asigure transportul echipelor proprii  pe ruta Bucureşti - Aeroportul Henri Coandă  și retur; 

 – să asigure echipamentul de concurs, alte materialele şi echipamente specifice;  

– să asigure realizarea şi să suporte costurile pentru asigurările medicale pentru echipele pe ramură de 

sport. Pentru sportivi, asigurările au  cuprins, în mod obligatoriu, 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 de comitetul medical al organizatorilor; 

– să se asigure că documentele de identitate ale sportivilor şi tehnicienilor (paşaport), la intrarea în 

Napoli, Italia sunt valabile cel puţin 6 luni şi că sunt compatibile cu viza necesară; 

– 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 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 - Napoli, Italia, 2019, 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, în termenele stabilite, conform graficului înscrierilor; 

– 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 asigure realizarea controlului anti-doping pentru toți sportivii ce alcătuiesc echipele pe ramură de 

sport; 

– să vireze, în contul  FSSU, toate sumele avansate legate de participarea în competiție a 

sportivului/sportivilor depistați pozitiv, sume comunicate de FSSU, (cazare/masa/transport 

internațional/ echipament/ taxa participare); 

 – să asigure fonduri suplimentare pentru cheltuieli neprevăzute pentru echipele proprii; 

– să beneficieze de toate facilităţile oferite de Federația Sportului Școlar și Universitar  pentru 

Universiada de vară - Napoli, Italia, 2019. 

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.  

 

Rezultate: 

- 1 medalie de argint - atletism / aruncarea discului           Alin Alexandru Firfirică 

- 3 medalii de bronz  - atletism / săritura în lungime Florentina Costina Iușco

     - scrimă/floretă feminin   Mălina Elena Călugăreanu 

     - scrimă/sabie masculin  Răzvan Paul  Ursachi 

 

2. În perioada 02-12.03.2019 s-a desfăşurat, la Krasnoyarsk/ Rusia, Universiada de Iarnă 

2019. La solicitarea Federaţiei Române de Orientare, cu care s-a ȋncheiat un protocol, FSSU a 

asigurat înscrierea sportivilor şi tehnicienilor în competiţie şi a asigurat legătura oficială cu Federaţia 

Internaţională a Sportului Universitar şi cu Comitetul de Organizare a competiţiei în vederea 

acreditării delegației participante şi a respectării reglementărilor specifice. Delegaţia Romaniei a 

fost formată din 2 sportivi, participanţi ȋn competiţia de orientare sportivă pe schiuri, şi un şef 

de delegaţie desemnat de FRO.  

 

EUSA 

În anul 2019 s-au desfășurat Campionatele Europene Universitare, competiţie între 

universităţi, ce se desfăsoară din 2 în 2 ani. FSSU a continuat acțiunile de  a aduce echipele 

universitare româneşti alături de elita sportului universitar   european și a propus participarea 

la  următoarele ramuri de sport: handbal feminin şi masculin, volei masculin, baschet feminin 

şi masculin, karate feminin şi masculin, baschet 3x3 feminin şi masculin şi fotbal masculin.  

Universitățile ce au reprezentat România în anul 2019 la Campionatele Europene 

Universitare au fost cele care au câstigat Campionatele Naționale Universitare la ramurile de 

sport respective, după cum urmează: 

1. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, campioană națională universitară în anul 

2019 la  handbal masculin, BYDGOSZCZ-POLONIA, 04-10.07.2019; 

2. Universitatea din Pitești, campioană națională universitară în anul 2019 la handbal 

feminin, BYDGOSZCZ-POLONIA 04-10.07.2019; 

3. Universitatea de Vest Timişoara , campioană națională universitară în anul 2019 la volei 

masculin, LODZ-POLONIA 25.07-03.08.2019; 

4. Universitatea din Pitești, campioană națională universitară în anul 2019 la baschet 

feminin şi masculin, POZNAN-POLONIA 20-27.07.2019; 

5. Universitatea de Vest Timişoara, campioană națională universitară în anul 2019 la  fotbal 

masculin, MADRID-SPANIA 20-27.07.2019; 

6. Universitatea din Pitești, campioană națională universitară în anul 2019 la baschet 3x3 

feminin şi masculin, PORTO-PORTUGALIA 31.07-03.08.2019;  

7.Universitatea Politehnica București; Universitatea Titu Maiorescu; Universitatea din 

Pitești; Academia de Studii Economice din București; Universitatea Spiru Haret din 

București; Universitatea din Oradea; Universitatea București; Universitatea de 

Medicină și Farmacie Tg. Mureș și Universitatea Dimitrie Cantemir au trimis studenţii 

campioni naţionali universitari, pe categorii de greutate, ȋn anul 2019, la Campionatul 

European Universitar de Karate, ZAGREB-CROAȚIA 31.07-03.08.2019. 

 



Rezultate:  

Nr 
crt 

Ramura de sport Univerrsitatea participantă Nr echipe 
participante 

Locul obţinut 

1 Baschet  F Universitatea din Piteşti 12  3 
(medalie de bronz) 

2 Baschet  M Universitatea din Piteşti 14 5 

3 Handbal F Universitatea din Piteşti 11 6 

4 Handbal M Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 11 7 

5 Fotbal M Universitatea de Vest Timişoara 20 9 

6 Volei M Universitatea de Vest Timişoara 14 13 

7 Karate    5, 7, 2x10, 3x11, 
15, 17, 20, 31 

8 Baschet  3x3 F Universitatea din Piteşti 18 8 

9 Baschet 3x3 M Universitatea din Piteşti 25 7 

 

 

Facem mențiunea că, în vederea organizării deplasării echipelor Universităților la 

Campionatele Europene Universitare, FSSU a încheiat cu universităţile în cauză protocoale 

de colaborare, cu drepturi şi obligații ale părților, conform reglementărilor legale în vigoare și 

a regulamentelor specifice competițiilor. Conducerile  universităților în cauză au dispus 

măsuri optime pentru a asigura  sprijin organizării în cele mai bune condiţii a deplasărilor (au 

asigurat cantonamentele de pregătire, echipamentul de joc, transportul intern la şi de la 

aeroport, asigurările medicale, medicația de efort, au transmis documentațiile specifice în 

termenele convenite, au promovat acțiunile pe plan local şi naţional, etc). FSSU a asigurat 

înscriererea echipelor ȋn termenele și în condiţiile stabilite de organizatori, echipamentul de 

reprezentare, transportul internaţional, cazarea, masa, diurna, arbitrajul, premierea 

rezultatelor obținute în conformitate cu normele financiare privind activitatea sportivă (HG. 

1447/2007, cu modificările și completările ulterioare). 

 

PREMIEREA PERFORMANȚELOR SPORTIVILOR ELEVI ȘI STUDENȚI  

 

În temeiul prevederilor HG 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind 

reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcționare a Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar aprobat prin HG. nr. 1.201/2011, 

art.4(1), lit.k , respectiv ”FSSU asigură reprezentarea României la competiţiile oficiale 

organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar, federații la 

care este afiliată, colaborând în acest sens cu federaţiile sportive naţionale, şi asigură, în 

limita bugetului aprobat, premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile 

internaţionale oficiale şcolare şi universitare”.Astfel, în anul 2019, FSSU a asigurat premierea 

sportivilor şi a colectivelor tehnice care au contribuit la obţinerea performanţelor deosebite la 
Campionatul Mondial Şcolar de Nataţie, Universiada de Vară şi Campionatele Europene 

Universitare, după cum urmează: 

 

 

 Numele şi prenumele Loc Ramura/Proba Calitatea  

CAMPIONATUL MONDIAL ȘCOLAR  DE NATAȚIE - BRAZILIA 

1 Gâdea Maria Claudia  I 

I 

Natație/100m brass 

Natație/50m brass 

sportivă 



  II 

V 

II 

III 

Natație/100m liber 

Natație/200m liber 

Natație/4x50m mixt 

Natație/6x50m liber 

 

2 Gâdea Gabriela Ioana  I 

II 

III 

III 

II 

III 

Natație/100m fluture 

Natație/100m spate 

Natație/50m fluture 

Natație/50m spate 

Natație/4x50m mixt 

Natație/6x50m liber 

sportivă 

3 Dumitrache Gabriel Ioan I 

I 

V 

VI 

Natație/100m spate 

Natație/50m spate 

Natație/4x50m mixt 

Natație/6x50m liber 

sportiv 

4 Ivan Jasminne Anne Marie  III 

II 

III 

Natație/50m fluture 

Natație/4x50m mixt 

Natație/6x50m liber 

sportivă 

5 Popa Andrei Mihai III 

IV 

VI 

VI 

Natație/100m spate 

Natație/50m spate 

Natație/200m liber 

Natație/6x50m liber 

sportiv 

6 Tomuța Irina Alexandra II 

III 

Natație/4x50m mixt 

Natație/6x50m liber 

sportivă 

7 Serman Ioana Alexandra III Natație/6x50m liber sportivă 

8 Chelu Rebeca III Natație/6x50m liber sportivă 

9 Cuzuban Sebastian Andrei V 

VI 

Natație/4x50m mixt 

Natație/6x50m liber 

sportiv 

10 Lemnaru Matei Ioan V 

VI 

Natație/4x50m mixt 

Natație/6x50m liber 

sportiv 

11 Ștefănescu Bogdan Alexandru VI Natație/6x50m liber sportiv 

12 Mihnea Florea V 

VI 

Natație/4x50m mixt 

Natație/6x50m liber 

sportiv 

UNIVERSIADA DE VARĂ – NAPOLI/ITALIA 2019 

13 Călugăreanu Mălina Elena III Scrimă /floretă sportivă 

14 Ursachi Răzvan Paul III Scrimă / sabie sportiv 

15 Stănescu Răzvan Adrian IV Scrimă/sabie echipă sportiv 

16 Eftimie Sorin George IV Scrimă/sabie echipă sportiv 

17 Bucur Georgian Mădălin IV Scrimă/sabie echipă sportiv 

18 Iusco Florentina Costina III Atletism/ciocan sportivă 

19 Firfirică Alin Alexandru  II Atletism/disc sportiv 

20 Borș-Dumitrescu Lucian Laris V Judo/-66 kg sportiv 

21 Manole Alexandru Mihai V Tenis de masă/echipe sportiv 

22 Spelbuș Alin Marian V Tenis de masă/echipe sportiv 

23 Spelbuș Florin Constantin V Tenis de masă/echipe sportiv 

24 Mladin Paul Eugen V Tenis de masă/echipe sportiv 



25 Diaconu Adina Mihaela V Tenis de masă/echipe sportivă 

26 Ciobanu Irina V Tenis de masă/dublu sportivă 

27 Zaharia Alina Georgiana V Tenis de masă/individ sportivă 

28 Clapa Andreea Teodora V Tenis de masă/echipe sportivă 

CAMPIONATELE EUROPENE UNIVERSITARE 

29 Hosu Daciana VI Handbal/feminin sportivă 

30 Prodan Alexandra-Florentina VI Handbal/masculin sportivă 

31 Ivan (Antoce) Andreea-Mihaela  VI Handbal/masculin sportivă 

32 Dindiligan Alexandra VI Handbal/masculin sportivă 

33 Vasiliu Sonia VI Handbal/masculin sportivă 

34 Tămaș Larisa-Ecaterina VI Handbal/masculin sportivă 

35 Badea Alexandra-Diana VI Handbal/masculin sportivă 

36 Obedeanu Mihaela VI Handbal/masculin sportivă 

37 Bucă Oana-Maria VI Handbal/masculin sportivă 

38 Moisin Viorica-Florentina VI Handbal/masculin sportivă 

39 Stoicănescu Elena Hermina VI Handbal/masculin sportivă 

40 Stanca Ioana Bianca VI Handbal/masculin sportivă 

41 Ardelean Dora Denisa III Baschet/feminin sportivă 

42 Badi Cristina III Baschet/feminin sportivă 

43 Beldian Andreea Ioana III Baschet/feminin antrenor 

44 Chelariu Mihaela III Baschet/feminin sportivă 

45 Zidaru Christina III Baschet/feminin sportivă 

46 Chivu Alina Mihaela III Baschet/feminin sportivă 

47 Fodor Marta III Baschet/feminin sportivă 

48 Mihai Mihaela Ileana III Baschet/feminin sportivă 

49 Pavel Elisabeth III Baschet/feminin sportivă 

50 Ursu Sonia III Baschet/feminin sportivă 

51 Balmuș Gheorghe V Baschet/masculin sportiv 

52 Berceanu Ionuț Dragoș V Baschet/masculin sportiv 

53 Căprărescu Mihai V Baschet/masculin sportiv 

54 Chirof George Lucian V Baschet/masculin sportiv 

55 Chițu Christian Radu V Baschet/masculin sportiv 

56 Ciotlăuș Marius Mihai V Baschet/masculin sportiv 

57 Lazăr Mario Adrian V Baschet/masculin sportiv 

58 Kilyen Sandor Oros V Baschet/masculin antrenor 

59 Neguț Alexandru Ion V Baschet/masculin sportiv 

60 Damian Andrei V Baschet/masculin sportiv 

61 Gogoloși Bogdan Marian Florin V Karate/-60kg sportiv 

 

 

 

 



Alte activități de coordonare, reglementare, implementare 

 

1. În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de 

bacalaureat 2011, valabilă și pentru anul 2019, 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 a 

aprobat organizarea sesiunii speciale de bacalaureat 2019. Federația Sportului Școlar și 

Universitar a fost desemnată de Ministerul Educației Naționale să verifice, să aprobe și să 

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

bacalaureat, listă întocmită la solicitarea federațiilor sportive naționale. Facem mențiunea că 

măsurile întreprinse de FSSU în îndeplinirea acestor atribuții au asigurat derularea în condiții 

optime a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat din anul 2019 pentru elevii din clasele 

a XII-a/a XIII-a, componenți ai loturilor naționale, care în timpul desfășurării examenelor 

curente s-au aflat în pregătire centralizată în vederea participării la competiții sau au 

participat la competiţii internaţionale. 

2. FSSU a participat și a prezentat materiale specifice la Consfătuirile naționale ale 

inspectorilor de educație fizică și sport. 

3. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr.5473/2017 

privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare și a fluxurilor aferente 

procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studențești 

din subordinea Ministerului Educației și Cercetării şi din subordinea instituţiilor de 

învățământ superior de stat, FSSU a ȋndeplinit următoarele atribuţii: 

a) asigură evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de evaluare anuală prevăzute în anexa la prezentul ordin; 

b) propune repartizarea pe cluburi sportive universitare, conform metodologiei de evaluare 

anuală, a sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, aferente art. 3 alin. (1) lit. a), şi le 

înaintează Direcţiei Generale Învățământ Universitar; 

c) răspunde pentru corectitudinea evaluării anuale și pentru repartizarea subvențiilor de la 

bugetul de stat, efectuate conform prevederilor prezentului ordin; 

d) propune macheta de raportare a datelor, pe care o transmite cluburilor sportive 

universitare; 

e) analizează datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale și 

finanțării; 

f) solicită clarificări pentru neconcordanțele sesizate în datele raportate; 

g) notifică Ministerului Educației și Cercetării eventualele neconcordanțe sesizate în datele 

raportate de cluburile sportive universitare; 

h) comunică Direcției Generale Învățământ Universitar datele raportate de cluburile sportive 

universitare şi rezultatele evaluării anuale; 

i) publică rezultatele evaluării anuale pe site-ul oficial al Federaţiei Sportului Şcolar şi 

Universitar; 

j) fundamentează, pe baza Metodologiei de evaluare anuală, alocarea subvențiilor de la 

bugetul de stat cu încadrare în bugetul aprobat pentru cluburile sportive universitare pentru 

anul următor perioadei evaluate; 



k) în termen de 10 zile după aprobarea bugetului de stat propune alocarea subvențiilor de la 

bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, în funcție de rezultatele evaluării 

anuale; 

l) înaintează Direcției Generale Învățământ Universitar propunerea prevăzută la lit. j). 

 

4. FSSU a organizat  întâlniri de lucru cu directorii cluburilor sportive studențești din 

subordinea Ministerului Educației și Cercetării şi a format un grup de lucru ce au avut ca scop  

evaluarea activității cluburilor şi punerea în discuție a elementelor de strategie privind 

organizarea şi dezvoltarea activităţii sportive pe perioada 2019-2020, întâlniri la care au 

participat  reprezentanți ai federațiilor sportive naționale. 

5. În baza prevederilor legale în vigoare au fost colectate și centralizate informațiile emise de 

către inspectoratele școlare județene și elaborat Registrul Național al Performanțelor Sportive 

pentru anul 2019. 

PROPUNERI LEGISLATIVE 

 

1. Strategia Naţională de Dezvoltare a Sportului Şcolar şi Universitar pentru perioada 2019-

2032 /Proiect; 

2. Plan desfăşurat de acţiuni propuse pe termen scurt, mediu şi lung pentru reorganizarea 

sportului şcolar şi universitar în Romania (ANEXA la Strategie); 

3. Proiect Ordin de Ministru al Educaţiei Naţionale privind aprobarea Metodolgiei de 

Organizare şi Desfăşurare a Activităţilor Sportive în cadrul Asociaţiilor Sportive Şcolare; 

4. Ghid consultativ privind Organizarea şi Desfăşurarea Activităţilor Sportive în cadrul 

Asociaţiilor Sportive Universitare; 

5. Ghid de accesare a fondurilor publice locale pentru programele sportive iniţiate de către 

Asociaţiile Sportive Şcolare/Cluburile Sportive Şcolare, Asociaţiile Sportive 

Universitare/Cluburile Sportive Universitare; 

6. Protocol de colaborare M.E.N.-M.T.S. privind derularea proiectului ,,Programul 

Biomotric’’; 

7. Protocol de Colaborare între M.T.S. şi M.E.N. (Ordin Comun de Ministru); 

8. Proiect de modificare şi completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al 

României în ceea ce priveşte mecanismul sponsorizării (Expunere de Motive şi Proiect 

Modificare Legislativă); 

9. Proiect de modificare şi completare a Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului 

(Expunere de Motive şi Proiect Modificare Legislativă); 

10. Proiect de modificare şi completare a Legii nr. 500/2002 a Finanţelor Publice (Expunere 

de Motive şi Proiect Modificare Legislativă). 

11. Proiect de modificare şi completare a Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

12. Protocol de colaborare cu A.P.N.S.R. – Asociaţia Politici Noi ale Sportului din România 

şi implicarea în promovarea proiectului Pactul Naţional Pentru Sport. 

 

 

Director       Director adjunct 

CLAUDIA GEORGESCU    CONSTANTIN CĂLIMAN 

 



 


