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SISTEMUL NAȚIONAL DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT
IMPLICAREA MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE (coordonate generale)

Conform prevederilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu
modificările și completările ulterioare, educația fizică și sportul cuprind
următoarele activități:
- educația fizică
- sportul școlar și universitar
- sportul pentru toți
- sportul de performanță
- exercițiile fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.
1. Educația fizică școlară și universitară
Educaţia fizică şcolară este disciplină obligatorie prevăzută în planul de
învăţământ cu un număr de ore, diferenţiat pe cicluri şcolare. Educaţia fizică în
universităţi este disciplină de învăţământ cu frecvenţă săptămânală prevăzută în
planurile de învăţământ.
Obiective generale:
– menţinerea unei stări optime de sănătate, favorizarea dezvoltării fizice
armonioase,dezvoltarea capacităţii motrice generale,formarea capacităţii de
practicare sistematică şi independentă a exerciţiilor fizice, dezvoltarea armonioasă
a personalităţii.
Funcții:
- de optimizare a potenţialului biologic şi îmbunătăţire a stării de sănătate;
- de dezvoltare psihomotrică şi de perfecţionare a capacităţii motrice;
- de dezvoltare a calităţilor intelectuale, morale, volitive;
- de socializare;
- de transmitere a valorilor spirituale, materiale, de reflectare a activităţilor de
practicare a exerciţiilor fizice ca acte culturale, funcţia de dezvoltare a
calităţilor estetice (corporale şi de mişcare);
- ameliorare a randamentului profesional, a randamentului şcolar, funcţia de
petrecere în mod organizat, plăcut, a timpului liber;
- funcţia de susţinere a integrării profesionale

2. Sportul şcolar şi universitar - Se desfăşoară în unităţile şi instituţiile de
învăţământ, în cadrul asociaţiilor sportive şcolare şi universitare, înfiinţate în
condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice:
- Organizează Olimpiada Națională a Sportului Școlar
- Organizează Olimpiada Gmnaziilor în parteneriat cu COSR si federațiile
sportive naționale implicate
- Organizează Campionatele Naționale Universitare prin Federația Sportului
Școlar și Universitar (FSSU)
- Asigură exclusiv reprezentarea României în competițiile internaționale
oficiale școlare și universitare (mondiale și europene) prin Federația
Sportului Școlar și Universitar-instituție în subordine
- În ceea ce privește asociațiile sportive școlare și universitare se impun o
serie de măsuri pentru îmbunătățirea organizării și funcționarii acestora
(anexăm propunerile FSSU cu privire la acest aspect).
3. Sportul de performanță
La nivelul MENCS sportul de performanță se desfășoară în cadrul
- unităților de învățământ cu program sau profil sportiv;
- palatelor și cluburilor copiilor și elevilor;
- cluburilor sportive universitare ;
Alte aspecte
-Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice asigură formarea diferitelor
categorii de personal cu studii superioare necesare diverselor ocupaţii şi profesii ale
sistemului naţional de educaţie fizică.
-Prin liceele cu program sportiv, Ministerul Educaţiei Educaţiei Naționale și
Cercetării Științifice asigură formarea instructorilor sportivi.
-Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice în colaborare cu Ministerul
Sănătăţii elaborează normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor şi
studenţilor, în vederea participării la lecţiile de educaţie fizică.

