
   
 

INTERPELARE 

Către: Domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației  

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul interpelăriii: Situația Sportului Școlar și Universitar din România 

Domnule Ministru, 

 

Federația Sportului Școlar și Universitar s-a constituit ca organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației. 

Din informațiile primite, la nivel european, abordarea a fost diferită din multe puncte de vedere, de 

subliniat fiind modul de organizare și funcționare, mult mai autonome și entități separate în ceea ce privește 

sportul școlar de sportul universitar. 

Problema de formă poate fi una discutabilă dacă rezultatele obținute de entitatea care reprezintă 

sportul școlar și universitar în România s-ar ridica la nivelul așteptărilor iar misiunea pentru care Federația 

Sportului Școlar și Universitar ar fi pusă în practică. 

Elevii și studenții ne semnalează în permanență că sportul școlar și universitar din România suferă 

din cauza lipsei de inițiativă, lipsa competițiilor sportive la nivel local, regional și național și lipsa de 

recunoaștere a importanței sportului de masă la nivelul celor mai importanți ani din viața copiilor și tinerilor 

din școlile românești. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Când a fost elaborată și care este ultima actualizare a strategiei organizării și dezvoltării 

activității sportive și universitare din România? 

2. Care sunt principalele programe și acțiuni de atragere a elevilor și studenților la 

practicarea sportului inițiate și organizate de FSSU în ultimii 3 ani? 

3. Câte competiții sportive școlare și universitare la nivel local, zonal și național au fost 

organizate de FSSU? 

4. A fost cooptată FSSU în elaborarea strategiei naționale pentru dezvoltarea sportului 

românesc, anunțată în mai multe rânduri de Ministrul Tineretului și Sportului în presă? 

5. Care este numărul evenimentelor organizate în vederea promovării programelor de sport 

școlar și universitar în ultimii 5 ani? 

6. Care este patrimoniul administrat de FSSU? 
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7. Cate cluburi sportive universitare si școlare există în acest moment în evidența FSSU și 

cum a evoluat numărul lor în ultimii 5 ani? 

8. Câte cluburi sportive universitare și școlare sunt organizate și dețin personalitate juridica 

și care este numărul celor fără personalitate juridică? 

9. Care este numărul studenților și elevilor legitimați la aceste cluburi sportive și cum a 

evoluat numărul lor în ultimii 5 ani? 

10. Care este bugetul Federației Sportului Școlar și Universitar, defalcat pe ultimii 5 ani? 

11. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție Rapoartele de activitate ale Federației Sportului 

Școlar și execuția bugetară pentru ultimii 5 ani de activitate. 

12. Există structuri ale sportului școlar și universitar organizate sub aceeași formă precum în 

România la nivelul statelor membre UE? 

13. Care este forma de organizare și care este modul de funcționare al Federațiilor Sportului 

Școlar și Universitar din statele membre ale Uniunii Europene? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 
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