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Către: Ministerul Tineretului şi Sportului 
         Domnului Ministru Ionuţ STROE 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Urmare a suspendării activităţii începând cu data de 09.03.2020 şi a intrarii in Starea 
de Urgenţă incepând cu data de 16.03.2020, multe structuri sportive se confruntă cu 
probleme financiare şi privesc cu îngrijorare la viitorul incert al sportului romanesc.  
Starea de blocaj economico-financiar ca urmare a diminuării considerabile a veniturilor 
proprii dupa suspendarea activitătii, a condus la imposibilitatea achitarii facturilor de 
utilităti şi chirie, a CIM urilor si CAS urilor incheiate, a contribuţiilor la bugetul de stat.   
Măsura de acordare a procentului de 75% din valoarea unui CIM/CAS dar nu mai mult 
de 75% din valoarea unui salar mediu brut pe economie, a fost una buna dar NU şi 
suficienta. Multi sportivi cu valoarea CAS ului ,,zero’’ si doar cu drepturi financiare 
conform HG 1447/2007 privind normele financiare in domeniul sportului, nu mai au in 
aceasta perioada nici un venit. 
Amânarea la plata a chiriilor si facturilor la utilitati este o masura care doar amână 
plata dar nu rezolvă problema. Aceste cheltuieli, trebuie amânate la plata până la data 
de 31.12.2020 şi identificate soluţii pentru plata acestora. 
Lipsa implementarii mai multor masuri eficiente, imediate, va conduce la blocaj al 
sportului romanesc, cu efecte pe termen lung. 
Este evident faptul ca MTS a luat unele masuri de benefice in aceasta perioada, 
masuri ce trebuie insa continuate si imbunatatite. Tocmai de aceea, vă solicităm prin 
prezenta să efectuaţi de urgenta toate demersurile pentru obtinerea de la Guvernul 
Romaniei de compensaţii financiare, precum  si orice alte măsuri de protectie care sa 
vina in sprijinul angajatorilor şi angajaţilor din sport, astfel: 
 
1. Implementarea unui ,,Plan de Masuri pentru Sport în România, pentru 

perioada de după ieşirea din Starea de Urgenţă’’ care să conţină: 
 

a. Constituirea la nivel de MTS împreună cu Institutul Naţional de Cercetare în 
Domeniul Sportului şi federaţiile naţionale pe ramură de sport, a ,,Comitetului 
National de Criză în Sport,, care va avea un Regulament de Funcţionare 
propriu cu următoarele sarcini importante: 

- stabilire a masurilor de reorganizare şi adaptare a activităţilor sportive în contextul 
epidemiologic; 
- propunere către Guvernul României, de măsuri şi valori financiare necesare 
compensaţiilor financiare pentru protecţia socială a angajaţilor în sport şi a 
angajatorilor, în funcţie de specificul activităţii; 
- gestionare a resurselor financiare puse la dispoziţie de către Guvernul României 
pentru efectuarea lucrarilor de dezinfectie si igiena zilnica in toate bazele sportive prin 
proprietarii/administratorii acestora; 
- monitorizare, coordonare si gestionare a informaţiilor transmise de către Comitetele 
de Criză pe Ramură de Sport, stabilirea de măsuri de optimizare a activităţilor şi de 
redresare a sportului românesc; 
- colaborarea cu factorii decidenţi (Guvernul României, alte Comitete de criză stabilite 
pe diferite domenii,etc) pentru optimizare şi buna desfăşurare a activităţilor sportive; 
- alte sarcini; 



b. Constituirea Comitetelor de Criza pe Ramura de Sport prin Hotărâre de Birou 
Federal/Consiliul Administrativ, care vor îndeplini următoarele sarcini 
importante: 

-  colectare de informaţii de la cluburi şi înaintare de propuneri/pachete de măsuri 
necesare bunei desfăşurări a activităţii, către MTS; 

- monitorizare şi control a structurilor sportive membre, pentru implementarea 
măsurilor stabilite la nivel naţional; 

- alte sarcini; 
 

2. Finanţarea de programe sportive şi acordarea de compensatii financiare 
pentru structurile sportive de drept privat, astfel: 

a. Modificarea de urgenta a Ghidului Metodologic precum şi a oricaror alte acte 
normative privind finanţarea federaţiilor, astfel: 

- Eliminarea pentru anul 2020 a plafonului de 30% pentru fondul de salarii, precum 
şi a obligaţei de realizare a cuantumului de 10% din bugetul alocat, urmare a 
diminuarii substantiale a veniturilor proprii; 

- Introducerea unor prevederi care sa permita federatiei sa restituie 
creditele/împrumuturile efectuate pentru plata cheltuielilor prevazute în bugetul 
alocat pe anul 2020 pentru contractele de munca  si contribuţiile bugetare aferente;  

- Introducerea unor prevederi in sensul posibilitatii transferarii cu aprobarea MTS, a 
unor sume de bani intre capitolele bugetare, conform necesitatilor aparute ca 
urmare a restrictiilor impuse, evitandu-se astfel eventualele executari silite; 

b. Plata CIM urilor pentru angajatii din urmatoarele categorii: personal administrativ, 
personal auxiliar de intretinere, antrenori, alte categorii de persoane care participa 
la activitatea sportiva, pană la data de 31.12.2020; 

c. Plata CAS urilor pentru urmatoarele categorii: sportivi, antrenori si alti tehnicieni 
care participa la activitatea sportiva, inclusiv a drepturilor financiare reprezentând 
indemnizatie de efort, indemnizatie de hrana in conformitate cu baremurile stabilite 
prin HG 1447/2007 cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 
31.12.2020; 

d. Plata facturilor de utilitati (energie, gaz, apap-canal, altele), întreţinere imobile si 
baze sportive proprii sau aflate în inchiriere/administrare până la data de 
31.12.2020; 

e. Reluarea de către MTS a finanţării programelor sportive (P1, P2, P3, P4, P5) în 
baza OM 664/2018 completat prin OM 321/2019 prin Direcţiile Judeţene pentru 
Sport şi Tineret/Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti; 

f. Modificarea legislaţiei, astfel incât structurile sportive de drept privat să poată 
accesa credite garantate prin FNGCIMM prin programul IMM INVEST ROMANIA. 

 
 
3. Reluarea antrenamentelor disciplinelor sportive de contact dupa data de 15 

mai 2020, cu recomandarea unor reguli si masuri sanitare eficiente. În acest 
sens, vă propunem implementarea urmatoarelor masuri:  
 

 Tuturor sportivilor si antrenorilor li se va lua temperatura la intrarea in spatiul de 
antrenament; 

 Toti participantii la antrenamente vor veni direct echipati la locaţia stabilită, fiind 
interzisa folosirea vestiarele comune; 

 Toti participantii la antrenament vor avea in dotare personala gel dezinfectant, 
servetele umede pentru igiena corporala, o sticla de apa plata, un prosop, alte 
materiale/echipamente de protectie necesare; 

 Este obligatorie spalarea/dezinfectarea pe maini.ori de cate ori se revine in spatiul 
de antrenament; 

 Suprafeţele de antrenament indoor, sacii, pernele, alte materiale sportive folosite 
la procesul didactic, trebuie dezinfectate inainte si dupa fiecare sedinta; 

 Se recomanda pastrarea unei distante minime de 2.0m intre participanti; 



 Se recomanda ca parintii/insotitorii copiilor, sa-i conduca  pe acestia pana la 
spatiul de antrenament si sa revina dupa terminarea sedintei de antrenament 
pentru preluarea acestora;  

 Se recomanda, ca plata taxelor si cotizatiilor sa fie efectuata online si transmisa 
clubului pentru confirmare/inregistrare prin căile de comunicare stabilite (email, 
SMS, , whatsapp, altele)! 

 Respectarea celorlalte reguli de distantare socială şi iginenă stabilite de Guvernul 
Romaniei la nivel national, sunt obligatorii atat pentru parinti cat si pentru sportivi; 

 Este foarte important ca toti cei care au raceli usoare/alte boli, sa evite deplasarea 
la sala de antrenament si sa comunice clubului (prin email/sms) perioada in care 
va lipsi si alte detalii privind evolutia stării de sanatate; 

 
Masurile propuse sunt recomandate pana la incheierea totala a restrictiilor impuse de 
Guvernul Romaniei. Orice alta propunere este binevenita. 
 
In vederea evaluarii cu celeritate a solicitarii noastre, va rugam sa aveti in vedere si 
urmatoarele aspecte: 
- marea majoritate a structurilor sportive din România, cluburi sportive, federatii 
sportive nationale,  sunt de drept privat, fara infrasctructura proprie. 
- mare parte dintre structurile sportive de drept public nu au infrastructură proprie (mai 
ales structurile sportive subordonate autorităţilor administraţiilor publice locale). 
- măsurile luate trebuie să asigure continuitatea, protecţia socială şi protejarea 
investiţiilor în sport. 
- fără implementarea măsurilor de protecţie propuse mai sus, în cel mult 2-3 luni 
sportul romanesc va fi grav afectat, urmand a se confrunta cu un val urias de 
insolvenţe şi implicit falimentul mai multor structuri si federatii sportive nationale. 
    
 
Cu deosebita consideratie, 
             
1. Federaţia Română de Arte Marţiale 

Preşedinte: Florentin MARINESCU 10 dan     
 

 

2. Federaţia Română de Karate Traditional 
Preşedinte: Nicolae MARANDICI 8 dan            _____________//s//_________                                    

    

3. Federaţia Română de Karate  
Preşedinte: Octavian AMZULESCU 4 dan       _____________//s//_________  
 
                                    

4. Federaţia Română de Kempo 

Preşedinte: Amato ZAHARIA 7 dan                 _____________//s//_________   
                                   

5. Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact 
Preşedinte: Dumitru MOCANAŞU 4 dan          _____________//s//_________                                     

 


