
RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

 

 

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. 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 2021:  1.137.548 lei.  

Perioada de raportare: 01.01.2021– 31.12.2021 

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 / Registrul Național al Performanțelor Sportive/Alte activități de coordonare, 

reglementare, implementare: 

• World School Games U 15 - ediţia 2021, Belgrad/ Serbia 11-18 septembrie 2021. 

În perioada 11-18.09.2021 s-a desfăşurat în Belgrad/SERBIA, WORLD SCHOOL GAMES 

U 15, competiție organizată de Federaţia Internaţională a Sportului Şcolar (ISF), FSSU având 

competență exclusivă de reprezentare a României la această competiție. F.S.S.U. a efectuat 

demersurile de înscriere  în termenul impus de regulament a unei delegații mixte la ramura 

sportivă lupte (masculin şi feminin) şi ramura sportivă taekwondo (masculin şi feminin). 

Delegaţie lupte: 

- Alhafez Adam – sportiv lupte libere – categoria 52 kg; 
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- Soare David Antonio – sportiv lupte libere – categoria 57 kg; 

- Metea David Adrian – sportiv lupte libere – categoria 75 kg; 

- Sover Hanna Orsolya – sportivă lupte feminin – categoria 39 kg; 

- Crăciun Cristian – antrenor; 

- Szocs Gyorgy Attila – antrenor;  

- Ballai Alexandru – antrenor, şef delegatie; 

- Berbec Catalin – arbitru;  

 

Rezultate obţinute lupte: 

- Sővér Hanna categoria 39 kg medalie de argint (Liceul de Arta Vocațională Tg Mures); 

- Metea David categoria 75 kg medalie de argint (L.P.S. “Szasz Adalbert’’Tg mures); 

- Soare David categoria 57 kg medalie de bronz (L.P.S. “Szasz Adalbert’’  Tg Mures); 

- Alhafez Adam categoria 52 kg medalie de bronz (CSM Cluj); 

- Pacurar Andrei categoria 52 kg loc V (L.P.S. “Szasz Adalbert’’ Tg Mures). 

Romania a ocupat locul 3 pe natiuni in intrecerea de lupte, dupa Ucraina (locul 1) si 

Azerbajan (locul 2) 

Delegaţie taekwondo: 

- Busuioc Ingrid – sportiv Kyorugi – categoria 51 kg; 

- Coman Bianca – sportiv Kyorugi– categoria 51 kg; 

- Sarwari Zekria – sportiv Kyorugi – categoria 53 kg; 

- Ion Lucian – antrenor, şef delegatie; 

- Cucuzel Catalin – arbitru;  

 

Rezultate obţinute taekwondo: 

- Zekria Sarwari, categoria 53 kg medalie de bronz (Liceul Teoretic Benjamin Franklin 

Bucureşti); 

 

• Campionatul Mondial Şcolar de Handbal, 25.11-05.12.2021 Belgrad/Serbia: 

În perioada 25 noiembrie -5 decembrie 2021 a avut loc la Belgrade/Serbia, cea de a 25 a 

ediţie a Campionatului Mondial Şcolar de Handbal organizat de ISF (International Sport 

School Federation). 

România a fost reprezentată de următoarele echipe: 

- La Feminin: Colegiul Energetic Rm. Vâlcea (locul 3 - medalie de bronz) şi Colegiul 

Tehnic Media Bucureşti (locul 6); 

- La Masculin: Colegiul Tehnic Media Bucureşti (locul 10). 

       Notă: Din cauza crizei pandemice, CM Şcolar de Handbal a fost amânat iniţial pentru 

luna noiembrie 2020 şi apoi pentru 25.11-05.12.2021. 

• Si în anul 2021, activitățile sportive competiționale și necompetiționale naționale programate 

a se desfășura au fost suspendate/amânate/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, inclusiv Universiada de vară, Universiada de iarnă, 

Gimnaziada, competițiile majore la nivel modial pentru sportul scolar si universitar fiind 

amânate, după parcurgerea de către țărilor membre , inclusiv România, a etapelor de inscriere 

si de  declansare a procedurilor necesare participării în competiții); toate întâlnirile( sedinte 

tehnice/ sedinte comitet executiv/Adunări Generale) la nivel ISF/ESSF/FISU/EUSA s-au 

derulat online, mai puțin AG de alegeri EUSA care a avut loc Budapesta in perioada 10-



11.09.2021. Punctăm Adunarea Generală Extraordinară a European Sport School Federation, 

ESSF, 2-4 decembrie 2021 Belgrad/Serbia, având în vedere faptul că  Romania împreună cu 

Rusia, Serbia şi Croaţia este fondatoare a acestei noi federatii și directorul adjunct al FSSU, 

Constantin Căliman este ales trezorierul acesteia. ESSF împreună cu ISF (International 

School Sport Federation) şi celelalte federaţii continentale deja înfiinţate, vor dezvolta 

programe comune care să contribuie la dezvoltarea sportului scolar în lume. A fost aprobat 

calendarul si proiectul de buget pentru anul 2022. În luna mai 2022, când va avea loc 

Gimnaziada de Vara- Normandia/Franta, la care România va participa, va avea loc si AG 

ESSF si ISF. 

• Proiect de Parteneriat F.S.S.U. şi Primăria Municipiului Bucureşti: 

FSSU a incheiat cu Primăria Municipiului București un protocol de colaborare ce are ca scop 

elaborarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea Programului Municipiului Bucureşti 

pentru încurajarea participării preșcolarilor, elevilor și studenților la activități cu caracter 

sportiv în scopul promovării unui stil de viață sănătos începând de la vârsta preșcolară. 

Programul va reuni activități cu caracter sportiv care vor aborda toate ramurile de sport, 

sportul în natură, sportul în timpul liber, sportul pentru persoanele cu dizabilități. 

 În şedinţa Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2021 a fost 

aprobat proiectul de implementare propus de Federatia Sportului Scolar si Universitar, proiect 

care-si propune și prin care se doreste dezvoltarea sportului scolar in Municipiul Bucuresti.. 
Pactic, programul urmărește crearea cadrului organizatoric prin care toti elevii sa aiba 

posibilitatea practicarii unei ramuri sportive la alegere, gratuit. 

Desi FSSU a initiat și a reușit modificarea și completarea  Legii educației fizice si sportului 

nr.69/2000 în sensul care administratiile publice locale șă poată finanta proiecte initiate de 

unitatea /instituția de invatamant pentru activitatea Asociatiei Sportive Scolare/Universitară, 

nicio administratie locala din Romania nu a reusit sa se implice in finantarea sportului scolar. 

Bucurestiul, devine astfel, proiect pilot in dezvoltarea sportului scolar ca baza a sportului de 

performanta. 

• 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 2021, FSSU a coordonat activitatea cluburilor sportive 

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

coronavirusului. 

• FSSU a făcut parte din grupurile de lucru constituite la nivelul Ministerului Educației si 

Ministerului Tineretului si Sportului în scopul reglementării activității de educație fizică și 

șport  și a elaborării Stategiei Naționale pentru Sport. 

• S-a completat şi actualizat proiectul de Strategie Naţională de Dezvoltare a Sportului Şcolar 

şi Universitar   în scopul integrării acestuia  în Strategia Națională pentru Sport precum și  

proiectul de Program "Dezvoltarea Sportului Şcolar şi Universitar"  în scopul includerii 

acestuia în  Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din 

fonduri . publice a proiectelor și programelor sportive în consens cu Stategia Națională pentru 

Sport/Proiect; 

• S-a completat şi actualizat planul desfăşurat de acţiuni propuse pe termen scurt, mediu şi lung 

pentru reorganizarea sportului şcolar şi universitar în Romania; 

• S-a completat şi actualizat metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive în 

cadrul asociaţiilor sportive școlare în consens cu Strategia Națională pentru Sport/Proiect; 

•  S-a completat şi actualizat  metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţilor portive în 

cadrul asociaţiilor sportive universitare în consens cu Strategia Națională pentru Sport/Proiect; 

•  În baza prevederilor legale în vigoare au fost centralizate informațiile emise de către 

inspectoratele școlare județene și a fost elaborat Registrul Național al Performanțelor Sportive 

pentru anul 2021. 
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