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¡ AG 03.04. 2021

¡ Aviz MTS, 15 august 2021, 
opozabil structurilor
Ministerului Sportului

¡ Aviz Instanţă, 13 octombrie
2021, opozabil terţilor

¡ Aviz provizoriu pentru
organizarea CM U23 la 
București

¡ Curtea de Apel, MTS 

¡ Reluare contract de 
finanţare MS, 
septembrie 2021

¡ Finanţare de excelenţă, 
NL  3x3, sept 2021, 
Palatul Parlamentului

¡ Incheiere contract de 
finanţare cu MS având la 
baza Planul de activitate
al FRB pentru anul 2022

¡ Contract cu COSR 3x3 



Noi, Federaţia Română de Baschet,  suntem preocupaţi permanent pentru 
identificarea soluţiilor optime de reformare, dezvoltare a baschetului românesc, de 
corelare a regulamentelor naţionale cu cele ale Federaţiei Internaţionale, cu 
recomandările Comisiei Europene, cu scopul de a contribui la realizarea aspiraţiilor de 
creștere a rolului social,  economia, educaţional al acestui sport. 

FRBaschet abordează aspectele economice, sociale, educaţionale și culturale ale 
baschetului  în conformitate cu liniile directoare trasate la nivelul FIBA.

FRB  abordează aspectele sociale și economice ale baschetului, sănătatea publică, 
incluziunea socială, voluntariatul, relaţiile externe și finanţarea sportului, precum și 
protecţia minorilor și a mediului, într-o manieră nouă, modernă, adaptată exigenţelor 
europene și bazată pe principiul dezvoltării durabile.



Termene

Raport Audit 26 sept 2021, cu termene de îndeplinire dupa cum urmează: 

• Modificare Statut și ROF, termen 60 de zile, am  cerut amânări si am creat GRUP DE 
LUCRU din 26 sept

• Inventar, termen 30 zile
• Reintroducere în situaţie financiară a obiectelor casate și refacerea situaţiei, au fost

transmise către Curtea de Conturi a României
• Parc auto, inventariere, casări, vânzări
• Situaţie HG teren și sală, a fost oprit procesul împotriva utilizatorului în anul 2014, nu 

cunosc motivele și negocierile care au stat la baza renuntării.
• Achiziţiile publice ,  Curtea de Conturi a României

Sesizarea în numele FRB semnată de A. Voinescu către Corpul de Control al Primului
Minsitru prin care se solicită control asupra MS
• Am fost la audieri, există în acest sens o notă
• Nu avem cunoștinţă de finalul acestui demers



- Decontul COSR, pieredere de 700.000 lei de la COSR pt. 3x3 în anul 2021  din cauza lipsei

procedurilor

- achitare datorie la FIBA, restanţă de la avans Campionat Mondial U17, în valoare de 

75.000$

- Achitare taxe drepturi TV către cluburile sportive LNBM

- Achitate drepturi aferente Cluburilor de  la Superbet LNBM

- Reluare contracte de sponsorizare întrerupte din nov 2020, neachitate de la BT

- Negocieri de plata KeeMotion, contracte neplătite, în valoare de 75.000 lei pentru 700 de 

meciuri

- Facturare restanţă din 2019

- Plată facturi restante în valoare de 700.000 lei

- În data de 06.08 2021 au fost plătite și facturile restante către BLITZ Technology 

- Introducere activităţi sociale- prize money 



- Contract de Sponsorizare cu  Banca Transilvania – contractul a fost suspendat din 
noiembrie 2020, cauze necunoscute. 

- Contractul cu ReMarkt, contarct întrerupt la propunerea FRB şi preluare angajaţi FRB

- Contract KeeMotion, vânzarea tuturor drepturilor online ale baschetului românesc, 
FRB trebuia să încaseze 75.000 euro/an începând cu anul 2019-2020. Nu a fost facturat și
nici încasat niciun euro până in ian. 2022.

Din cauza faptului că nu facem dovada celor 700 meciuri de seniori. Īn 2021, am încasat
38.000 euro și reevaluam contractul. Au fost semnate acte adiţionale care blochează FRB 
până în 2023.

- Contract cu Digi TV. Valoare contract 130.000 euro, semnat până în 2023.

Sunt drepturi ale cluburilor, FRB are 15.000 euro pentru meciurile de seniori.

- Contract cu Superbet, realizat integral. 



Contracte de publicitate

Banca Transilvania SuperBet

Linksoft Brentag

SC GPC Concierge  SRL                                    

SC Roua Development                                           Aqua  Bilbor

Molten                                                                        

Tissot



SENIORI/ SENIOARE 5X5 

¡ Liga Nationala LNBM, 
LNBF

¡ Cupa Romaniei, prize 
money ,din 2021, activităţi
sociale

¡ din 2023  Cupa Federaţiei, 
numai cu si pentru
jucători români, 

SENIORI/SENIOARE 3X3

INDOOR 
§ Campionat Naţional, prize 

money 

§ Cupa României, prize money 

OUTDOOR 
§ CN U 23
§ CN U21
In parteneriat cu SPORT 
ARENA STREETBALL



5X5 

¡ Pre- calificări masculin

¡ Calificări feminin EB
¡ JMUniversitare

- masculin
- feminin

¡ CE div B 
- U 20 m+f
- U18 m+f
- U16 m+f
¡ JE Gimnazii
¡ JE Universităţi

3X3 

¡ Campionat Mondial de Senioare

¡ Campionat Mondial U23 m+f

¡ Campionat Mondial U18 f

¡ Calificări CE f+m

¡ Calificări CE U17 m+f

¡ WS f, Constanţa

¡ NL U23, U21

¡ Challenger 

¡ Gimnaziada,C European Franșa

¡ În parteneriat cu SPORT ARENA 
STREETBALL



ACTIVITATE PROPUSĂ

¡ 3 echipe înregistrate în Competiţiile europene

- BCL: U.BT Cluj Napoca, optimi în acest
moment înca in competiţie, MULTĂ BAFTĂ!

- EuroCup, SCM Oradea 

- EuroCup calificări , CSO Voluntari

JUNIORI 
NBA Junior League, Cluj - se vor adauga încă trei
orașe

EYBL 

U14 Sibiu și Leii

U15/16/17 Dan Dacian, Alpha Sibiu, CSU Știinţa , CS 
Dinamo 

SITUAŢIE ACTUALĂ

¡ 1 echipa BCL – calificări /grupă

¡ 1 echipa BCL – calificări /grupă

¡ 2 echipe –EuroCup grupă
- EuroCupa- calificări

JUNIORI
NBA Junior League , 3 orase
YEBL , 2022-2023, 
Număr echipe



¡ Situaţie existentă

1 echipă Euroliga,Sepsi Sf. 
Gheorghe  - calificări , 
calificată în optimi
EuroCup

Felicitări! 

Activitate propusă 2022 -
2025

¡ 1 echipă Euroliga

¡ 2-3 echipe EuroCup

¡ 1 echipă Balkanic League

JUNIOARE

YEBL , începând cu 2022-
2023, 4 echipe
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SISTEM NAȚIONAL DE SELECȚIE  

Stabilirea criteriilor de selecție;
Repartizarea conținutului baschetului pentru fiecare nivel formativ;
Stabilirea probelor și normelor de control – probe fizice dar și tehnico-tactice, în 
concordanță cu caracteristicile efortului în baschet;
Stabilirea standardelor finale pentru fiecare eșalon competițional;
Stabilirea modelelor pe post;
Promovarea în eșalonul superior doar a jucătorilor care realizează normele de control 
și parametrii de joc ai modelului postului

Organizarea cu maximă responsabilitate, transparență și obiectivitate a trialurilor 
de selecție și a stagiilor de pregătire centralizată, premergătoare formarii LN (pe 
cine convocăm, susținerea PC, criteriile de selecție, cunoașterea conținutului 
baschetului și a modelului postului, evaluarea corecta și întocmirea fișei individuale) 

Realizarea unei baze de date centralizate în care să apară toți jucătorii care au 
participat la trialuri și stagii de pregătire, de la Performbaschet pana la LN de seniori, 
din care să reiasă și eventualul progres înregistrat de aceștia.

Programul de Selecție Națională – Program permanent 

Progarm demarat in septembrie 2021 cu u13/u14 m+F
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REALIZAT ÎNCEPÂND CU SEPTEMBRIE 2021

5x5 

�SELECȚIE NAȚIONALĂ U14, M+F

�SELECȚIE NAȚIONALĂ U16, M+F

�SELECȚIE NAȚIONALĂ U18, M+F

3x3
�SELECȚIE NAȚIONALĂ U23, M+F, 3X3

�SELECȚIE NAȚIONALĂ U17, M+F, 3X3 

Programul de Selecție Națională – Program permanent 

Program  demarat în septembrie 2021 cu u13/u14 m+F
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1. Fără personalitate juridică

1. Numar județe arondate: 4

2. Cu sediu social (punct de lucru) în capitala regională

3. Conduse de un Board regional, cu asumare și răspundere în fața AG FRBaschet

4. Cu plan de dezvoltare propriu, în baza strategiei naționale

1. Execuția este asigurată de un director, angajat la FRB

8. Cu surse de finanțare atrase, din contul FRB, din cotizații, taxe, penalități, contribuții, 
sponsorizări, donații, legate samd. 

APROBARE CD - REALIZAT

INTRODUCERE ÎN STATUT- GRUP DE LUCRU

Dimensiunea organizațională - Dezvoltarea Sucursalelor
Regionale

APROBARE AG –04.04.2022
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SUCURSALE REGIONALE 

SUCURSALA 1 - sediul București, Ilfov, 

SUCURSALA 2 - sediul Craiova:  Dolj, Olt, Gorj, Teleorman - Valea Timocului

SUCURSALA 3 - sediul Sibiu:  Sibiu, Brașov, Alba, 

SUCURSALA 4  - sediul Timișoara, Timiș,  Caraș, Hunedoara, Mehedinți

SUCURSALA 5 - sediul Oradea: Bihor, Satu- Mare, Baia- Mare, Arad, județe Ucraina

SUCURSALA 6 - sediul Cluj Napoca: Cluj, Târgu Mureș, Sălaj, Bistrița- Năsăud, + Ungheni( Moldova)

SUCURSALA 7 - sediul Iași: Iași, Botoșani, Suceava,  3 raioane Moldova

SUCURSALA 8 - sediul Focșani: Vrancea, Galați, Brăila, Buzau, raion Moldova

SUCURSALA 9 - sediul Constnața: Constanța, Tulcea, Ialomișa, Călărași

SUCURSALA 10 - sediul Sfântu Gheorghe: Covasna, Bacău, Harghita, Neamț

SUCURSALA 11 - sediul Târgoviște: Prahova, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu 

11 SUCURSALE , 2 RAIOANE, 4 comunități românești din diaspora



Președinte regional, 
rotaţie la 2 ani

Contabilitate

Finaciar

IT comunicare

sponsorizări
Legitimări și
Competiţii

Director tehnic
regional 
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Consiliu	de	
Conducere	al	

sucursalei	regionale	

Director	 Secretar	 9	
membri	

Consiliu	de	
Conducere	al	

sucursalei	regionale	

Director	 Secretar	 9	
membri	



1. Infiinţarea “Academiei Romane de Baschet” cu 6  filiale în  sucursale

1. Aplicarea proiectului la “Solidaritatea Olimpică “al CIO prin Comitetul Olimpic și Sportiv
Român”

2. Încheierea de parteneriate cu Academia Olimpică, filialele judeţene

3. Realizarea de programe de dezvoltare a sportului școlar și universitar, în scop educaţional

4. Realizarea de concursuri și evenimente educaţionale

5. Pregătirea antrenorilor de baschet

6. Pregătirea arbitrilor și oficialilor

7. Departamentul din cadrul FRBaschet va fi condus de un director care va avea în 
coordonare filialele regionale



																								

	

	

Academia	Na*onala	de	Baschet/6	
academii	regionale		

Consiliu	de	Conducere	

Director	 Secretar	 9	
membri	

6	
Comisii	

Comisia	de	Selecție	

Comisia	pentru	Formarea	Spor*vilor	

Comisia	pentru	Formarea	și	Perfecționarea	Specialiș*lor	

a) Comisia	de	Compe*ții	

a) Comisia	de	Promovare	și	Educație	

a) Comisia	de	Relații	Internaționale	

11	Sucursale	Regionale	
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Centre olimpice 3x3 masculin și feminin

! I. ROMSILVA, ȘTIINŢA BUCUREȘTI, masculin
a. Centrul Naţional Olimpic de juniori( CNOPJ
- Aprobat de catre CD
- Aprobare CTOSP, vizionări CTOSP, întâlniri Romsilva, UPB 
- Aprobare COSR

II. Constanţa 
b. Centrul Naţional Olimpic de Tineret (CNOPT)  Constanţa
- Aprobat de CD

III. Cluj- Napoca
Centrul Naţional Olimpic U Cluj, feminin
- Vizionări FRB
- Aprobare de principiu CD
- Revenire la decizia BF  Centrul Olimpic “U Mobitelco

IV. Brașov
Centrul Naţional Olimpic de Juniori feminin

V. Arad 
Centrul Naţional Olimpic de Tineret feminin



Lot Naţional de Seniori, precalificări
Lot Universitar Seniori – JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE

Lot Naţional de Senioare, precalificări
Lot Universitar Senioare – JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE

Loturi Naţionale U20 m+f

Loturi Naţioanle U18 m+f

Loturi Naţionale U16 m+ f

Selectionate Nationale U14 m+f, U15 m+f



Lot Olimpic 3x3, masculin, CALIFICĂRI CE, World Tour ? , JE, JO

Lot Olimpic 3x3, feminin, CAMPIONAT MONDIAL, CAMPIONAT EUROPEAN 
Women’s Series, JE, JO 

Lot Olimpic Juniori – JOCURILE OLIMPICE ALE TINERETULUI 

Lot Naţional U18, CAMPIONT MONDIAL 

Lot Naţional U17 Masculin și Feminin CALIFICăRI CAMPIONAT EUROPEAN

Lot Naţional U23,m+f,  CAMPIONAT MONDIAL, Nations League

Lot National Scolar – GIMNAZIADA , fem si masc



INTERNAŢIONAL

P1- Sport de performanţă
- Pregătire internaţional
- Relaţii internaţionale
- Competiţii internaţionale

- amicale
Reprezentare internaţională arbitrii, 
comisari, DT

P. Excelenta : Organizarea de evenimente
sportive int. în R

P. Evenimente și proiecte
- Evenimente baschetbalistice
- Proiecte Naţionale
- Congrese, conferinţe, seminarii
- Festivalul de Babybaschet
- Festivalul Minibasket
Raspunde de programele pentru juniori ale 
FIBA si FIBA Europa , YDF, Her world/ Her 
rules, Postojna, Kolindros. 

NAŢIONAL

P1 sport de performanţă
- Competiţii sportive Naţionale
- Stagii naţionale de pregătire a jucătorilor
- Program clinic antrenori
- Achiziţii, logistică
- Supraveghează activitatea baschetbalistică a 

sucursalelor , organizarea de competiţii sportive locale, 
regionale

- Supraveghează realizarea planului de activitate al  
loturilor naţionale

- Verifică sistemul de competiţii sportive naţionale, 
sistemul școlar și cel universitar.

¡ P3 , întretinere și funcţionare bază sportivă

¡ COMPLEX SPORTIV NAŢIONAL 
MS, CNI, hotel, bază sportivă



¡ Antrenor federal Juniori(m+f) 

Ø Plan de activitate pt. loturi juniori/e
Ø Referate de oportunitate
Ø Propuneri pentru planul de ahiziţii 
Ø Monitorizează, evaluează activitatea

competiţii  naţionale și internaţionale, 
loturi naţionale,  selecţionate

Ø Propune programul de selecţie Naţională
Ø Propuneri către CCA  antrenori participanţi

la stagii internaţioanle
Ø Efectuează deconturi cu organizatorul

activitate
Ø Întocmeste fișe de evaluare pentru

componenţii loturilor naţionale
Ø Supravegheaza și coordoneaza activitatea

baschetbalistic la nivel juniori
Ø Colaborează cu colectivul medical, 

asistenţa știinţifică , COSR
Ø Alte sarcini stabilite de președinte

¡ Antrenor Federal seniori(m+f)

ü Plan de activitate pt. loturi seniori/ Referate
de oportunitate

ü Propuneri pentru planul de achiziţii 
ü Monitorizează, evalueaza activitatea

competiţii  naţionale și internaţionale, loturi
naţionale,  selecţionate

ü Propuneri antrenori participanţi la stagii
ü Efectueaza deconturi cu organizatorul

activitate
ü Pastreză legătura cu jucatorii care activează

în străinătate și antrenorii acestora
ü Descărcarea de gestiune cu privire la 

echipament si materiale sportive 
ü Plan detaliat de transport și antrenamnet, 

necesar de echipamnet, materiale sportive, 
susţinătoare de efort

ü Colaborează cu colectivul medical, asistenţa 
știinţifică , COSR.

¡ Alte sarcini stabilite de președinte



¡ Cercetare, asistenţă știinţifică
¡ Psihologie sportivă
¡ Nutriţie
¡ Antidoping
¡ Fixing Games
¡ Stagii de pregătire arbitrii și comisari, 

comune cu antrenori,manageri etc
¡ Programe medicale, vizită medicală
¡ Măsurători și testări morfo-

funcţionale

Plan de testare fiziologică, biologică, 
neuromotricitate, mental coaching, 
motricitate. 

¡ Antrenor federal cu pregătirea fizică
- Stabileste împreună cu antrenorii federali

și CCA programul de pregătire fizică
specifică

- Întocmeste fișele individuale ale 
jucătorilor

- Coordonează, monitorizează și evaluează
cu ocazia vizitelor de lucru, pregătirea
fizică a jucatorilor componenţi ai lotuirlor
naţioanle și a structurilro sportive afiliate
FRB.

- Stbileste împreuna cu CCA planul de 
activitate a loturilor, stagiile de pregătire 

- Propune CCA bateria de teste pentru
componenţii loturilro naţioanle dar și
bateria de teste fizice pentru jucători/ 
categorii de varsta

- Pastrează legătura cu antrenorii
sportivilor, părinţi, profesori, pentru buna 
desfășurare și înţelegere a pregătirii fizice, 
prevenţiei, refacerii, recuperării. 



¡ Antrenori coordonatori,  f+m

• Supraveghează competiţiile sportive 
naţionale la toate categoriile

• Organizeză turneele Open, Cupa 
României, Cupa Mării Negre, Cupa
Firmelor, Festivalul de Minibaschet și
Baby baschet 

• Participă la competiţiile internaţionale
organizate de FRB în Ro în calitate de 
organizator, membru al LOC

• Supraveghează și verifică pregătirea
jucătorilor de perspectivă, U15, U14, U13 
în vederea selecţionării tinerelor talente
la loturile naţionale

¡ Organizare activitate sportivă

- Organizează logistica activităţii 
sportive a loturilor naţionale

- Organizează împreună cu serviciul de 
achiziţii cantonamentele, deplasările

-

- Sprijină activitatea tehnica a 
antrenorilor

- Organizează LOC pentru buna 
desfășurare a competiţiilor sportive

- Stabileste planul de măsuri necesare
pentru buna desfășurare a 
competiţiilor, pregătirii



Departament 
Tehnic 

Departament
competiţii

Departament
logistic 

• Director tehnic
• Antrenori federali
• medical, COTAS
• preparator fizic

• Locale, regionale, zonale, 
naţionale, 

• 3x3, 5x5, Skills 
• Internaţionale, oficiale, amicale, 

de pregătire, 5x5, 3x3.

• Organizare,
• Achiziţii administrativ, 

Gestiune
• Economico-financiar
• Infrtructură sportivă
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antrenori federal juniori feminin și masculin

antrenor federal seniori /senioare, universitar, 

Antrenori coordonator/ categorii de varstă/
specializare

COTAS

Teste, norme de control 

antrenor federal pregătire fizică, prevenţie, 
recuperare, refacere



 
 

Antrenor principal  lot national 

Antrenor federal/categorie/ clasificare  

Colegiul Central al Antrenorilor 

Departament tehnic  

Departament logistic 
 

Departament Secretariat General 

Presedinte  



• Scouting
• antrenamente video
• Componenţă lot f

(adversar)

• Preparator fizic
• COTAS + biochimie 
• Prevenţie

recuperare
• MGM 

• Antrenor
principal, 
antrenori secunzi

Antrenor
federal/ 

categorie

Antrenor
federal, 

pregătire 
fizică

Președinte
angajare

FRB

DT

Plan de pregătire 
CCA/ DT 



Lot Naţional

Responsabilităţi primare

1. Componenţa loturilor
naţionale – Consiliul Director 
la propunere DT 
2. Componenţa Colectivului
Tehnic al Loturilor - Consiliul
Director, după avizare CCA 

3. Selecţia Naţională-
Departamentul Tehnic FRB

4. Bateria de teste
CCAntrenori cu DT

5.Planul de pregătire/ lot
antrenor lot naţional propune
DT , care verifică și pp CCA.

Director 
tehnic 

Colectiv
tehnic

antrenor
principal

Antrenor federal 
pregătire fizică

, 

Cercetare, 
psihlogie, 

nutriţie

anternor
federal / 

coordonator

Plan de activitate



Referat oportunitate
Dep. Tehnic /CCA  

organizator

Referat de necesitate, 
organizator, achiziţii

Angajare cheltuieli

Ordonanţare

Decont/ antrenor 
federal/ coordonator/ 

organizator

Plată/ economic/ 
financiar/ președinte / 

SG



¡ Juniori

PLANIFICARE COMPETIŢIA SPORTIVĂ

§ Competiţii sportive 
§ Structuri sportive 
§ Legitimări
§ Participanși
§ Transferuri
§ Taxe, taxe de formare
§ Penalităţi
§ Atribuire turnee
§ Carte Verde
§ Afilieri
§ Contribuţie la Regulament specific 
§ Statistici
§ Baza de Date

¡ Seniori
PLANIFICARE  COMPETIŢIA 
SPORTIVĂ
§ Competiţii sportive 
§ Structuri sportive 
§ Legitimări
§ Transferuri
§ Taxe de transfer, taxe de participare, , taxe de 

formare
§ Penalităţi
§ Atribuire turnee
§ Carte Verde
§ Afilieri
§ Contribuţie la Regulament specific 
§ Statistici
§ Baza de Date
§ Voluntari
§ Transmisii
§ SuperBet
§ Comisii FRBaschet: CCLT, CD
§ CONTRIBUţIE LA REGULAMNET SPECIFIC  



“SĂ CREȘTEM SĂNĂTOS PRIN
BASCHET”

Program de promovare a 
baschetului în gradiniţe și școala
primară. 

REALIZAT CALL de proiecte cf
Legii 350( fonduri nerambursabile),

Dezbatere publică ghid
metodologic :
Termen de aplicare
Atribuire
Sursa:  Venituri Proprii

O CASA / O MINGE DE BASCHET

¡ SPONSOR: MOLTEN
FIBA 

2024

PROIECT DE PROMOVARE A 
BASCHETULUI 

“Caravana Baschetului !”



COORDONAT DE Director General 

SG/ Director 
Executiv

ANTRENOR 

COORDONATOR 
COMPETIŢII EVENIMENTE 

DIRECTOR
DEPARATMENT 



¡ Juniori
U 17 fem+ masc

1. Competiţii Naţionale
- Campionat Naţional
- Open
- Școlar
- Universitar
2. Competiţii Internaţionale
- - În România
- -În străinătate
3. Be my Basketball Hero
Tip competiţie: Campionat European 
U17
Campionat mondial U18

¡ Tineret
U23 fem+masc

1. Competiţii Naţionale
- Campionat Naţional
- Open
- Școlar
- Universitar
2. Competiţii Internaţionale
- - În România
- -În străinătate

Tip competiţie : Campionat Mondial
Nation League U 23
Nation League U21



Proiect de promovare a sportului în  mediul școlar și universitar prin organizarea de competiţii 
sportive în școli, în curtea școlii, pe terenuri de sport cu scopul de a spijini dezvoltarea durabilă
armonioasă a copiilor și tinerilor, de a crea modele și de a spori spiritul de competiţie, de fair-play, 
spiritul de echipă dar și de a îndepărta adolescenţii de tentaţiile societăţii moderne.

1. Subprogram : "Sănătate prin mișcare";
2. Subprogram : "Integrare socială prin sport".
3. Subprogram: “Resursa informaţională în sportul școlar”.
4. Subprogram: “ divertisment, echipă, liceu”, concurs de majorete( dans, coregrafie, 
gimnastică, IT ).

LIDER DE PROIECT: FRBASCHET 
PARTENER LOGISTIC: SPORT ARENA
PARTENERI :  FEDERAŢIA SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR

ASOCIAŢIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA
SPONSORI : LOTERIA ROMANA,   CEC BANK,  HERLITZ, BRENTAG, OHMA
ARIA: SPORT SCOLAR SI UNIVERSITAR



5X5 MS, UAT  SI VP
U18 MASC DIV.B
U17F DIV B 

¡ Aprobare FIBA
¡ Locaţie : Ploiești
¡ Craiova 
¡ Hotel: Băile Felix 
¡ Nr. de echipe : 24
¡ Nr. de participanţi; 24x(18+1)
¡ Nr. oficiali 35

Partener : UAT
MS

3X3  EXCELENŢĂ ȘI COSR
CAMPIONAT MONDIAL

¡ Aviz provizoriu MTS
¡ Taxa FIBA achitată – 100.000 

euro către FIBA
¡ LS achitat 40.000 euro 
¡ Locaţie: București
¡ Sala: Circul de Stat
¡ Nr. participanţi: 40 de tari 
Partener : SPORT ARENA 
StreetBall



CONTUL SATELIT PENTRU BASCHET – destinat finanţării structurilor sportive afiliate
pentru proiecte cu tematică stabilită de CD- martie 2022

Ø Dezvoltarea managementului prin proiecte în structurile sportive afiliate

Ø Accesarea fondurilor nerambursabile ale UAT-urilor, asigurare de co- finanţare de 10%

Ø Accesarea call-urilor de proiecte - Comisia Europeană, Programul Erasmus + 

Ø Accesarea call-urilor de proiecte - MTS, 

Ø Solidaritatea Olimpică, organizarea Academiei Române de Baschet

Ø FIBA Europe -Youth Development Found, 
- Her World, Her Rules

Ø Accesarea call –urilor de proiecte deschise de Ministreul Familiei, Tineretului, ES si MEN 



În fiecare municipiu vor fi amplasate
panouri de baschet în parcuri, spaţiile
libere dintre blocuri, locuri virane, 
stranduri, curţile școlilor, etc.

Succesul iniţiativei – alternativa dintre
sport și sedentarism nu poate duce decât 
la opţiunea corectă = mișcarea, ceea ce
înseamnă sănătate pentru copiii noștri.
Ai panouri de baschet, ai întrecere, 
competiţie sub forma de joacă, ai reguli și
regulamente.

Ce dezvoltam? – viteza de gândire, viteza
de luare a deciziei, viteza de execuţie, 
viteza de deplasare și ceea ce place 
copiilor, săritura repetată în pat sau pe 
fotolii, se poate transforma în săritura cu 
obiectiv – prindera mingiei.

Unde? SIMPLU- pe Terenul de 
Baschet!!!! 
Ai coechipier – Ai adversar.



YDF

¡ 2018-2022 
40.000 euro

2022- 50.000 euro /year

2023- 50.000 euro/year

HWHR

¡ 2019- 2022 – 16.000/year

¡ 2022 – 25.000 euro/year

¡ 2023- 25.000 euro



¡ O activitate permanentă
după o linie metodică
unitară

¡ Activitatea de 
monitorizare și evaluare
permanentă a jucatorilor
componenţi ai lotuirlor
naţionale

¡ Salariu de merit pentru
antrenorii care 
promoveaz jucatori la 
loturi

¡ Propunem înfiinţarea 
indemnizaţiei lunare
pentru antrenorii
loturilor naţionale de 
copii și juniori, în 
cuantum de 600 lei/luna



qReforma administrativă, regionalizarea , sucursalele

qRealizarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă în baschet 

qAtragerea de fonduri europene pentru susţinerea baschetului; 

qImplementarea politicilor UE în baschet  prin adaptarea și 
aplicarea de  măsuri concrete

qDezvoltarea baschetului școlar și universitar



q Înfiinţarea Academiei Române de Baschet 

q Înfiinţarea Centrelor Olimpice 3x3

qDigitalizarea Frbaschet 

q Baschet 4x4 pentru categoriile de copii 

qÎnfinţarea Cupei Federaţiei, numai pentru jucătorii români

qCentrele de selecţie 



Vămulţumesc !


