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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 si Cercetării.  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.      

 

Date de identificare a instituţiei publice 

Denumirea instituției: Federația Sportului Școlar și Universitar  

Bugetul derulat în cursul anului 2020:  1.208.966 lei.  

Perioada de raportare: 01.01.2020– 31.12.2020. 

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 / /Bacalaureat special/ Registrul Național al Performanțelor Sportive/Alte 

activități de coordonare, reglementare, implementare. 
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Sport scolar/universitar – activitate națională/internațională  

1.Cupa Ministerului Educaţiei şi Cercetării la Handbal 

Competiţia a fost organizată în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene şi a 

Municipiului Bucureşti în vederea stabilirii echipelor participante la Campionatul Mondial 

Scolar de Handbal (10-18 iulie 2020 Belgrad/Serbia). 

În perioada 15.01-10.02.2020 au fost organizate fazele pe judeţ şi faza pe zona (8 zone). 

Echipele câştigătoare la nivelul celor 8 zone s-au întâlnit la Turneul Final, astfel: 

- Rm. Vâlcea, Turneul Final la fete. Echipa câştigătoare: Colegiul Energetic Rm. 

Vâlcea; 

- Bucureşti, Turneul Final la băieţi. Echipa câştigătoare:Colegiul Tehnic Media 

Bucureşti. 

       

2.Şedinţa Comisiilor Tehnice şi a Coordonatorilor ISF –  06-08 februarie 2020 

În perioada 06-08 februarie 2020 a avut loc la Brussels/Belgia, şedinţa Comisiilor Tehnice şi 

a Coordonatorilor ISF, care a avut drept scop stabilirea detaliilor tehnice privind organizarea 

evenimentelor din calendarul pentru anul 2020. 

La invitaţia Comitetului Sportiv ISF, România a fost reprezentată de Constantin Căliman – 

Director Adjunct FSSU si preşedinte al Comisiei Tehnice Handbal ISF. La această întâlnire s-

au stabilit: 

- Formatul Ghidului de Sarcini pentru Comisiile Tehnice pe ramură de sport, drepturile 

şi obligaţiile membrilor comisiei în raport cu membrii Comitetului Local de 

Organizare şi cu participanţii la evenimente; 

- Calendarul pentru 2020 şi 2021, criteriile de analiză a candidaturilor depuse de către 

ţările membre ISF pentru organizarea de evenimente, materiale care vor fi supuse 

aprobării Adunarii Generale în şedinţa ordinară care va avea loc în perioada 29.02.-

4.03.2020; 

- Adunarea Generală ISF 

3.În perioada 01-04 martie 2020 a avut loc la Belgrad/Serbia, Adunarea Generală I.S.F. 

(Internaţional Sport School Federation). 

 Federația Sportului Școlar și Universitar, organ de specialitate al administrației publice 

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației şi Cercetării este 

membru cu drepturi depline al ISF şi deţine competenţă exclusivă pentru  reprezentarea 



României la competiţiile sportive organizate de acest for la nivel internaţional. România a 

fost reprezentată la acest eveniment de Constantin Căliman – Director Adjunct FSSU. 

În data de 02.03.2020 a avut loc şedinţa  ţărilor membre I.S.F. din Europa, reprezentate in 

Comitetul Executiv ISF de dl. Nicos Megalemos/Cipru –Preşedinte Europa. Au fost discutate 

detalii organizatorice privind participarea la evenimentele din calendarul 2020 şi 2021. 

De asemenea membri prezenţi au fost informaţi ca demersurile de înfiinţare a E.S.S.F. 

(European Sports School Federation) începute acum 8 ani trebuie finalizate şi trebuie obţinută 

înregistrarea într-o instanţă judecatorească. A fost subliniat faptul că federaţiile continentale 

Asia, America, Africa şi-au obţinut recunoaşterea şi au fost înfiinţate. 

A fost adoptat Statutul E.S.S.F. şi s-a hotărât prin vot secret demararea procedurii de alegeri a 

unui Comitet Executiv interimar. După procedura de alegeri au fost aleşi, astfel: Zeljiko 

Tanaskovic/Serbia în calitate de Preşedinte, Stelios Daskalakis /Grecia - Vicepreşedinte, 

Ivana Putarek /Croatia - Secretar General şi Caliman Constantin/Romania –Trezorerier. 

În cadrul I.S.F. General Assembly, au fost prezentate şi aprobate rapoartele de activitate 

pentru anul 2019, raportul financiar 2019, calendarul sportiv 2020 şi proiectul de buget pe 

2021. 

De asemenea au fost aleşi: un nou vicepreşedinte si 9 membri ai Comitetului Executiv care au 

mandat până în 2022, când vor fi organizate alegeri pentru toate poziţiile. 

În cadrul ISF Sport Committee au fost discuţii privind organizarea Gimnaziadei din 2020 în 

China. A fost prezentat un Raport al Comitetului de Organizare şi o scrisoare a Guvernului 

R.P. China de asigurare ca situaţia este sub control şi că Gimnaziada se va organiza în 

condiţiile cele mai bune. 

 Toate celelalte activități sportive competiționale și necompetiționale naționale 

programate a se desfășura în anul 2020  au fost suspendate/anulate, din cauza crizei 

pandemice - a măsurilor dispuse  la nivel național de  prevenire a răspândirii noului tip de 

coronavirus (situația a fost similară si la nivel internațional, toate întâlnirile la nivel 

ISF/FISU/EUSA derulându-se online după declararea stării de urgență si ulterior  a stării de 

alertă).Totodată au fost anulate protocoalele de colaborare încheiate în anul 2020 de FSSU cu 

instituțiile de învățământ si federațiile române de specialiate în vederea derulării calendarelor 

sportive nationale si internaționale precum și regulamentele elaborate . 

   

 

   

 



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 2020, 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 2020( OMEC 3244/2020). Federația Sportului 

Școlar și Universitar a fost desemnată de Ministerul Educației și Cercetării 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. FSSU 

a intreprins demersurile si a finalizat lista cu elevii sportivi care pot participa la sesiunea 

specială a examenului de bacalaureat 2020,respectiv  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. Din cauza măsurilor dispuse  la nivel național de  prevenire a răspândirii noului 

tip de coronavirus nu s-a desfășurat în anul 2020 sesiunea specială de bacalaureat . 

2. 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 are următoarele atribuţii , îndeplinite și în anul 2020: 

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). 

De asemenea, pe tot parcursul anului 2020, FSSU a coordonat activitatea cluburilor sportive 

universitare în consens cu măsurile dispuse la nivel national de combatere si raspandire a 

coronavirusului. 

3. FSSU a făcut parte din grupurile de lucru constituite în scopul reglementării activității de 

educație fizică și șport în  criza pandemică, ședințe derulate online. 

4. În baza prevederilor legale în vigoare au fost colectate și centralizate informațiile transmise 

de către inspectoratele școlare județene și elaborat Registrul Național al Performanțelor 

Sportive pentru anul 2020. 

5.Completare şi actualizare ”Strategia Naţională de Dezvoltare a Sportului Şcolar şi 

Universitar pentru perioada 2019-2032 /Proiect’’; 

6.Completare şi actualizare ,,Plan desfăşurat de acţiuni propuse pe termen scurt, mediu şi 

lung pentru reorganizarea sportului şcolar şi universitar în Romania’’ (anexă la Strategie); 

7. Completare şi actualizare ,,Proiect Ordin de Ministru al Educaţiei și Cercetării privind 

aprobarea Metodologiei de Organizare şi Desfăşurare a Activităţilor Sportive în cadrul 

Asociaţiilor Sportive Şcolare’’; 



8.Completare şi actualizare ,,Proiect Ordin de Ministru al Educaţiei și Cercetării privind 

aprobarea Metodologiei de Organizare şi Desfăşurare a Activităţilor Sportive în cadrul 

Asociaţiilor Sportive Universitare’’; 

9. Elaborarea proiectului de Program "Dezvoltarea Sportului Şcolar şi Universitar"  si a notei 

de  fundamentare privind necesitatea modificării și completării Ordinul ministrului tineretului 

și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 

sportive. 

10. Activităţi de consultare şi implicare în stabilirea formatului final pentru ,,Regulamentul 

de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive’’ în condiţiile crizei pandemice de 

CORONAVIRUS. 

 

Director       Director adjunct 

CLAUDIA GEORGESCU    CONSTANTIN CĂLIMAN 

 

 


