UNIUNEA NATIONALA A PATRONATULUI ROMAN

COMISIA DE SPORT

• Sportul este definit în Carta Europeană a sportului ca o “activitate mai mult sau

mai puțin organizată de practicare a exercițiilor fizice sub toate aspectele, care
provoacă o stare de bine psihofizică, ridică gradul de sănătate al populației,
contribuie la ridicarea nivelului calității vieții, are rol de socializare şi poate să
producă performanțe sportive la diferite niveluri de participare”.
• Sportul se referă la crearea de oportunități și mediu favorabil prin colaborarea

dintre autorități, organizații specializate, organizații nonguvernamentale pentru
ca fiecare cetățean, indiferent de gen, rasă, vârstă, abilitate, statut
socioeconomic sau etnie să participe în activitățile fizice și sporturi.

Identificarea problemelor majore in sport
Lipsa parteneriatelor public – private care sa ajute dezvoltarea sportului romanesc
Lipsa programelor sportive si educative de atragere a populației spre sport
Dotare materială insuficientă a bazelor existente
Numărul insuficient de ore de educație fizică şcolară

Implicarea insuficientă a comunității de afaceri din Romania în susținerea sportivilor de
performanță ,in lipsa unor legi coerente
Lipsa de experienta/interes a persoanelor din administratie
Incapacitatea administrativa de refacere şi recuperare a sportivilor

Număr insuficient de baze sportive la nivelul tarii , conform standardelor UE si de
performanta
Imposibilitatea de a organiza Campionate Mondiale,Europene datorita bazelor sportive
care nu se ridica la standarde internationale
Lipsa cooperarii intre ministerele sportului si educatiei in elaborarea programelor
scolare

Obiective strategice UNPR
Atragerea de noi membri UNPR - cluburi sportive private,asociatii
sportive,firme cu activitate economica in domeniul sportiv
Identificarea problemelor cu care se confrunta membri UNPR
Elaborarea unui plan de masuri adresate MTS ,care sa faciliteze activitatea
economica a membrilor UNPR si implicit dezvoltarea sportului
Transparenta totala in achizitii publice – infiintarea unei agentii unice de
achizitii/licitatii in cadrul MTS
Acces la programe de surse de finanțare din partea UE –ramura sportiva
Prin incheierea parteneriatelor UNPR la nivel guvernamental si local ,sa reusim
implementarea programelor care sa ajute la dezvoltarea afacerilor,a sportului
Elaborarea de programe de modernizare a bazelor sportive existente prin
fonduri locale sau accesare de fonduri UE

Cred cu tarie ca noua formula a UNPR-ului va da roade in perioada
urmatoare prin implicarea tuturor membrilor in activitatile care
urmeaza.

Impreuna pentru succes in afaceri!

Rusu Ciprian Paul
Presedintele Comisiei de Sport

