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INFORMATII GENERALE  

 

a. Structura organizatorica a FRGimnastica 

 

Federatia Romana de Gimnastica este persoană juridică de drept privat, de utilitate publica, 

autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, aceasta fiind continuatoarea de drept 

a tuturor organizatiilor de gimnastica nationale ce s-au succedat înca din anul 1906, inclusiv a celei 

de reorganizare care a functionat in subordinea Ministerului Sportului.  

 

FRG este reprezentata legal de catre Presedinte ,ales pentru un mandat de 4 ani ,si este condusa de 

catre Comitetul Executiv ,compus din 15 membrii,conform prev. art. 37 alin. (1) din Statut.  

 

In cadrul Adunării Generale Ordinare de Alegeri, din data de 26.03.2021, au fost actualizate 

structurile sportive afiliate FRG, fiind in prezent un  numar de 59 de structuri sportive afiliate.  Pe 

parcursul anul 2021, alte 3  structuri sportive au fost  afiliate provizoriu, conform Statut FRG, 

Art.18, pct 2)  

 

 

b. Cadrul legal , institutional si operational al FRGimnastica 

 

Federatia Romana de Gimnastica isi desfasoara activitatea in relatia cu toate cluburile afiliate de 

pe teritoriul Romaniei fiind , incepand cu anul 2020,  organizata intr-o structura similara cu 

Federatia Internationala de Gimnastica (FIG) si cu majoritatea federatiilor similare aflate in elita 

gimnasticii mondiale  

 

Incepand  cu anul 2020 FRG are in responsabilitate dezvoltarea si coordonarea a 7 discipline 

distincte in conformitate cu regulamentele tehnice si codurile de punctaj ale Federatiei 

Internationale de Gimnastica , respectiv   

 

Discipline Olimpice : 

 

• Gimnastica Artistica Feminina ( GAF )   

• Gimnastica Artistica Masculina ( GAM ) 

• Trampoline ( TRA ) 

 

Discipline neoplimpice : 

• Gimnastica Aerobica ( AER )-disciplina neolimpica dar prezenta la Jocurile 

Europene organizate de CIO  

• Gimnastica  acrobatica ( ACRO )  

• Gym for All ( GFA )  

• Parkour( PK)  

 

Dezvoltarea a patru noi discipline ( TRA, ACRO, GfA si PK ) are un rol multiplu  ,semnificativ 

ca impact : cresterea masei de selectie pentru disciplinele traditionale , reducerea abandonului 
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sportiv timpuriu si implicit valorificarea acumularilor obtinute de -a lungul anilor prin migrarea 

sportivilor intre discipline ,in functie de calitatile lor genetice si de rata de progres . 

 

Din punct de vedere institutional , FRG se supune in totalitate cadrului legal, normativelor si 

regulamentelor MS, desfasurand activitatea de coordonator la nivel national al actiunilor de 

dezvoltare , pregatire, monitorizare a modului in care sportivii sunt pregatiti, cu respectarea 

prevederilor codului de etica al FIG intr un climat sigur si motivational . 

 

Structura organizatorica a Federatiei Romane de Gimnastica este, incepand cu anul 2021, una de 

tip matricial , cu departamente distincte , care au definite Rolurile si Responsabilitatile si  care 

colaboreaza intre ele in funcie de tipul actiunilor si activitatilor . 

  

Principalele Departamente ale FR Gimnastica sunt : 

• Departamentele Tehnice ( GAF, GAM, AER, TRA , ACRO,GfA,  PK )  

• Departamentul Relatii Internationale  

• Departamentul  Economic ( financiar- contabil , funds raising, gestiune  

• Departamentul Marketing 

• Departamentul Comunicare  

• Departamentul Poiecte & Programe Europene  

• Departament Organizare Evenimenete sportive ( competitii, training camp, etc ) 

• Departamentul Resurse umane 

• Departament IT – digitalizare ( in curs de formare )  

 

Departamentele Tehnice al FRG ( antrenorii federali ) au  ca raspunderi principale : 

• fundamentarea  strategiilor de dezvoltare per disciplina  

• monitorizarea programelor de pregatire la nivelul loturilor nationale in vederea 

atingerii obiectivelor propuse  

• elaborarea normelor / criteriilor de selectie la loturile nationale  

• elaborarea criteriilor de reprezentativitate in echipa Romaniei in competitiile 

oficiale  

• elaborarea programelor/directivelor pt competitii interne  

• stabilirea calendarului competitional intern si international  

• stabilirea calendarului de pregatire al antrenorilor  

• stabilirea calendarului de refacere si pregatire fizica generala pentru sportivii din 

echipele reprezentative  

• urmarirea directa a activitatilor de la cluburile afiliate , participarea la sesiuni de 

antrenamente , urmarirea riguroasa a programelor de pregatirea a talentelor identificate si 

monitorizarea progresului acestora  

• urmarirea pregtirii arbitrilor pe plan national si international  

• organizarea competitiilor nationale 

• parcurgerea formalitatilor de inregistrare a Romaniei in competitiile internationale  

• monitorizarea si raportarea continua a rezultatelor obtinute versus obiective 

propuse  , etc  

• stabilirea prioritatilor in colaborarile internationale 
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Departamentul Relatii Internationale are ca principale atributii : 

• Stabilirea de parteneriate cu federatiile similare, conform directiilor strategice de 

dezvoltare ale fiecarei discipline a FR Gimnastica  

• Identificarea celor mai bune practici internationale in domeniile fundamentale de 

dezvoltare a gimnasticii de baza si de elita, a formarii antrenorilor si personalului suport 

si crearea de parteneriate de colaborare pentru transferul experientei internatioanle in 

Romania  

• Comunicarea la nivel FIG si EG  

• Comunicarea si colaborarea cu Federatiile similare internationale  

• Colaborarea cu federatiile sportive similare din spatiul European pentru identificarea de 

interese si actiuni comune pentru proiecte europene  

 

Departamentul Economic ( financiar contabil , funds raising, gestiune , etc ) al FRG are de 

asemenea atributii multiple si complexe: 

• gestionarea programelor de finantare MS si COSR ( previziuni, contracte, deconturi 

, etc )  

• monitorizarea si raportarea pe structuri de costuri per disciplina  

• gestionarea veniturilor proprii ( parteneriate, sponsorizari, donatii, proiecte 

europene ,etc ) 

• gestiunea bunurilor proprii apartinand FR Gimnastica  

• gestionarea contractelor  comerciale cu furnizorii de bunuri servicii  

 

 

Departamentul Achizitii publice ,  

are drept rol derularea tuturor achizitiilor necesare desfasurarii programelor de pregatire 

la nivelul loturilor de juniori si seniori ale FRG  

 

Departamentul Marketing - are rolul de  a :   

• promova gimnastica in fata potentialilor sustinatori  

• gestiona propunerile de parteneriate functie de interesele si posibilitatile distincte  

ale companiilor identificate ( bugetele de marketing, publicitate, CSR, etc )  

• pregati documentatiile de prezentare si aplicatiile  pentru accesarea finantarilor   

• pregati aplicatiile specifice catre primariile / autoritatile locale care pot sprijini 

financiar organizarea evenimentelor sportive ( competitii, training campuri, cursuri ,festivaluri , 

demnonstartii , etc )  

• urmari indeplinirea  obligatiilor asumate de FRG in contrapartida spijinului 

financiar primit  

• raporta riguros si continuu modul de indeplinire a acestor obligatii contractuale  

• crearea si mentinerea bazei de date cu partenerii FRG. 

 

Departamentul Comunicare , are urmatoarele atributii principale : 

• mentinerea legaturii cu toate cele 7 departamente tehnice ale FRGimnastica si pregatirea 

stirilor intr-un mod profesionist si sitematizat 



8 
 

 
 

• asigurarea prezentei disciplinelor FRGimnastica in toate spatiile media in raportul 70% 

discipline olimpice – 30 % discipline neoplimpice  

• pregatirea stirilor / comunicarilor FR Gimnastica si postarea acestora pe site FR Gimnastica 

si meediile online proprii ( FB, Instagram, Linkedin, Youtube )  

• mentinerea la zi a site-ului FR Gimnastica , prin interogarea lunara a departamentelor 

FRGimnastica referitor la modificari/ actualizari  

• organizarea conferintelor de presa  

• pregatirea si difuzarea Newsletter FRGimnastica ( lunar – in curs de implementare)  

• pregatirea Comunicatelor de Presa ale Presedintelui FRGimnastica  

• coordonarea colaborarii cu partenerii media 

• monitorizarea aparitiilor media a stirilor despre gimnastica  

• masurarea permanenta a audientei gimnasticii si identificarea elementelor ce pot contribui 

la cresterea acesteia  

 

Departamentul Proiecte & Programe Europene , are ca principale atributii: 

• consultarea departamentelor FR Gimnastica si identificarea necesitatilor acestora la nivelul 

intregii organizatii ( FRG, cluburi afiliate, loturi ) 

• informarea permanenta referitoare la toate oportunitatile de finantare nationala , 

internationala : Europeana, USA, Japonia, Norvegia, Elvetia, etc   

• cunoasterea aprofundata a programelor de finantare a activitatilor sportive sau conexe 

sportului (ex  formarea profesionala) 

• inregistrarea FR Gimnastica pe portalul European si obtinerea calitatii de aplicant eligibil  

pe diversele categorii de programe / proiecte  

• crearea de parteneriate nationale si internationale in vederea aplicarii pe proiecte de interes 

comun  

• scrierea aplicatiilor pentru obtinerea finantarilor  

• depunerea aplicatiilor si urmarirea procesului de aprobare  

• contractarea si derularea, in calitate de project menager, a proiectelor castigate  

• formarea abilitatilor similare la nivelul sectiilor afiliate, acolo unde exista interes 

 

Departament Organizare Evenimente sportive ( competitii, training camp, cursuri, festivaluri, 

demonstratii, etc ), are urmatoarele  atributii principale ; 

• consultarea cu departamentele tehnice ale FR Gimnastica si construirea calendarului intern 

de actiuni ( pregatire, competitii, cursuri, etc )  

• idem- pentru calendarul extern  

• elaborarea calendarului unificat si comunicarea acestuia catre toate departamentele 

FRGimnastica 

• asigurarea rezervarii si contractarii spatiilor /salilor pentru competitiile nationale / 

internationale organizate de FRGimnastica 
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• determinarea necesarurilor de activitati, bunuri ,servicii – pe fiecare actiune in parte si pe 

total calendar  

• comunicarea cu departamentele FRG a necesarurilor /actiune si totale – mpe categorii 

specifice ( echipemente sportive/materiale sportive /materiale covid & igiena/ medalii/ 

diplome/ secretariat/ voluntari/ catering/ tricouri /agende/pixuri/ consumabile/ flori/ 

crainic/ live stream/ photo/ media, etc ) ; Departamentele Marketing, Economic( inclusiv 

gestiune ) , Achizitii, Tehnice , Comunicare – vor colabora pentru buna reusita a 

evenimentelor organizate de FRGimnastica  

• Coordonarea tuturor activitatilor premergatoare organizarii evenimentelor , inclusiv 

contractarea furnizorilor de bunuri si servicii / actiune  

•  Pregatirea sedintelor si prezentarilor pentru  ORIENTATION MEEING la toate 

competitiile nationale / internationale organizate de FRGimnastica  

• Pregatirea DESFASURATORULUI de CONCURS cu stabilirea RESPONSABILILOR si 

a rolului si activtitatilor fiecaruia  

• Coordonarea tuturor activitatilor din perioada de desfasurare a competitiilor interne/ 

internationale organizate de FR Gimnastica  

• Intocmirea de rapoarte finale, dupa fiecare actiune , cu punctarea in special a deficientelor 

in organizare & derulare ( lessons learned ) dar si a elementelor favorabile ce s -au 

evidentiat ( best practices )  

• Colaborarea cu Dep Comunicare pentru transmiterea online a rezultatelor si respectiv cu 

partenerii media   

• Colaborarea cu Dep Marketing pentru invitarea partenerilor/sponsorilor la competitiile 

organizate de FR Gimnastica  

 

Departamentul Resurse umane, are urmatoarele atributii principale 

• Intocmirea Fiselor de post din care sa rezulte Rolul si Responsabilitatea angajatului in 

cadrul FRGimnastica  

• Intocmirea Contractelor de munca pentru salariatii FRGimnastica  

• Intocmirea Contractelor de Activitatea Sportiva, dupa caz 

• Intocmirea Contractelor cu colectivele tehnice si sportivii componenti ai loturilor nationale  

• Evidenta posturilor & salariiilor  

• Raportari specifice( Revisal, ITM , etc )  

• Elaborarea procedurilor interne de colaborare / comunicare intre departamentele 

FRGimnastica  

• Elaborarea curiculei de cursuri obligatorii pentru salariatii FRGimnastica ( MS Office, 

Engleza, Comunicare organizationala  /personala interna si externa , Integritate ,  GDPR, 

etc ) si urmarirea contractarii si derularii acesteia 

 

Departament IT – digitalizare ( in curs de constituire ) are urmatoarele atributii de baza  

• Alimentarea bazelor de date ale FRG si actualizarea lor permanenta ( 2 x an ) cu referire la  

o modulul sportiv, inclusiv cluburi afiliate  

o furnizorilor de bunuri si servicii,  

o partenerilor media,  

o partenerilor /sponsori  
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o federatii sportive similare  

o FIG/ EG/  CIO  

• Introducerea NOTIFICARILOR STANDARD ( marketing, comunicare, donatii, cotizatii, 

etc ) in cadrul CRM si gestionarea evidentei transmiterii acestora  

• Asigurarea interfetei dintre modulele de scoring si cele de afisaj la competitiile 

nationale/internationale ale FRGimnastica  

• Asigurarea interfetei cu furnizorii de servicii IT ( hard, soft, scoring, aplicatii mobile ,  

• Alte atributii specifice activitaii de digitalizare a FRGimnastica  

 

c. Consideratii Generale 

 

Anul 2021 a fost un an extrem de intens la nivelul FRGimnastica determinat de actiunile multiple 

destinate imbunatatirii activitatii la nivelul performantei sportive, dar si la crestrea capabilitatilor 

noilor departamente aflate in structura FRGimnastica. 

 

Doresc sa adresez multumiri speciale: 

1. Membrilor Comitetului Executiv, care au acceptat intalniri saptamanale pe intregului 

parcurs al anului in care s-au dezbatut problemele legate de transformarea organizationala 

a federatiei la nivel de loturi reprezentative, dar si in relatia cu structurile sportive afiliate. 

2. Membrilor colectivelor de antrenori ai loturilor nationale de juniori si seniori din toate 

disciplinele FRGimnastica, care si-au desfasurat activitatea cu mult profesionalism si 

devotament coordonand pregatirea sportivilor nominalizati 

3. Structurilor sportive afiliate care au raspuns cu promptitudine tuturor solicitailor adresate 

de FRGimnastica 

4. Echipelor de antrenori din clurile afiliate care au sprijinit demersurile FRGimnastica pentru 

identificarea problemelor si imbunatatirea activitatii la nivelul acestora 

5. Echipei FRGimnastica, in mare ei majoritate formata din tineri colaboratori care au inteles 

nevoia de spirit de echipa, de sprijin reciproc in paralel cu responsabilitatile specifice 

departamentului in care activeaza. 

Important de semnalat sprijinul de exceptie primit in anul 2021 de la partenerii nostri principali 

MS si COSR care au permis realizarea majoritatii actiunilor cuprinse in planurile de pregatire si 

in calendarul national si international al federatiei. 

Dorim sa adresam multumiri speciale structurilor sportive, autoritatilor locale si sponsorilor care 

au sprijin in mod direct programul de activitati al FRGimnastica facand posibila realizarea 

competitiilor nationale si internationale in cconditii de austeritate financiara si restrictii impuse de 

pandemia COVID-19.  

 

Multumirile noastre marcheaza faptul ca sportivii nostrii au beneficiat de premii in toate 

competitiile nationale si a fost realizata Competitia Nationala GAF, GAM si ROMGYM Trophy, 

Editia I, pe podium, la standarde internationale. 

 

Calendarul competitional al anului 2021, al doilea an al pandemiei COVID-19, a fost impactat pe 

plan international conducand la reducerea numarului de competitii si implicit a crestrea experientei 

competitionale a sportivilor nostri. 
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Sunt de evidentiat eforturile de exceptie ale sportivilor Larisa Iordache si Marian Dragulescu, 

alaturi de antrenorii lor Lacramioara si Cristian Moldovan, respectiv Razvan Ciaba,  care din 

pacate nu au putut face posibila atingerea obiectivelor stabilite in contractele cu MS si COSR. 

Neatingerea obiectivelor olimpice a impactat atat sustinerea financiara pe anul 2021, cat mai ales 

pe cea din anul 2022. Imediat dupa Olimpiada, COSR a suspendat finatarea federatiilor sportive 

care nu si-au atins obiectivele olipice, dterminand intreruperea activitatilor sportive a multor 

federatii la nivelul loturilor nationale, ceea ce nu s-a intamplat in cazul FRGimnastica a continuat 

activitatea de pregatire fara ca echipele reprezentative, sportivi si antrenori, sa simta impactul 

acestei decizii. 

 

In anul 2021, gimnastica romaneasca a castigat trei noi sali de gimnastica, una la Lugoj (Sala 

Polivalenta Lavinia Milosovici), una la Brasov (sala de gimnastica din incinta Scolii Generfale 

Nr.2), si un in Comuna Ciolpani, la 2 km fata de Complexul Sportiv Sydney Izvorani.  Tot in acest 

an, s-au facut demersurile pentru sustinerea financiara a unor noi sali de gimnastica in: Municipiul 

Iasi si Orasul Buftea, demersurile pentru realizarea acestora fiind intr-un stadiu avansat. 

 

In demersurile FRGimnastica de a se dota cu un set complet de aparatura pentru disciplinele din 

subordinea sa, pentru organizarea competitiilor nationale/internationale, fara a dezasambla 

aparatura din salile din structurile afiliate, nu a putut fi realizabila, deoarece modificarea HG 1447 

nu a fost finalizata la nivelul MS, aceste demersuri ramanan in atentia FRGimnastica pentru anul 

2022. 

 

In tot ansamblul sau, anul 2021, a fost marcat de o activitate extrem de intensa la nivel national 

pentru care doresc sa multumesc inca o data tuturor mebrilor organizatiei pentru modul in care au 

inteles nevoia de schimbare. Constienti fiind ca procesul de schimbare este unul care se desfasoara 

in etape, ale caror rezultate se vor vedea in timp, dorim ca impreuna sa continuam demersurile de 

redresare a gimnasticii la nivel national fiind constienti de eforturile care ne asteapta pe noi toti.  
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CAPITOLUL  2 

 

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR ŞI DE REALIZARE A 

OBLIGAŢIILOR ASUMATE ÎN CONTRACTUL DE FINANŢARE CU M.S./COSR 

PENTRU ANUL 2021 
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MODUL  DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR ŞI DE REALIZARE A OBLIGAŢIILOR 

ASUMATE ÎN CONTRACTUL DE FINANŢARE CU M.S./COSR PENTRU ANUL 2021: 

 

 

COMPETIŢIA 

REZULTATE PLANIFICATE 
ALTE 

LOCURI 

NR. MEDALII NR. LOCURI IV-VI  

probe 

olimpice 

probe 

neolimpice 

probe 

olimpice 

probe 

neolimpice 
 

Jocurile Olimpice 

2020 Tokyo 

GAF 

GAM 

 

 

1 

1 

 
 

1-2 
  

Campionate mondiale 

• Seniori 

• Tineret 

• Juniori 

 1 – 2  1 – 2  

Campionate europene 

• Seniori 

• Tineret 

• Juniori 

 

1 – 2 

 

 

 

1 – 2 

 

1 – 2 

 

1 – 2 

 

 

 

1 – 2  

 

1 – 2  

Calificare  JO 

TOKYO 2020  

1 sportiva 

1 sportiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

 

COMPETIŢIA 

REZULTATE OBȚINUTE 

NR. MEDALII NR. LOCURI IV-VI ALTE LOCURI 

probe 

olimpice 

probe 

neolimpice 

probe 

olimpice 

probe 

neolimpice 

 

 

Jocurile Olimpice  

2020 Tokyo 

GAF 

GAM 

-   

- 

 

Pozitia a IV in 

calificare finala 

barnă – Iordache 

Larisa, fara 

participare în finală 

din cauza 

accidentării survenite 

în calificări 

• Loc 15 Marian 

Dragulescu; Sărituri 

Campionate 

mondiale 

• Seniori 

• Tineret 

• Juniori 

 3 

 

1 

4  

Campionate 

europene 

• Seniori 

• Tineret 

• Juniori 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Pozitia a IV 

calificari individual 

compus, si 

Calificare  JO 

TOKYO  Larisa 

Iordache 
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CAPITOLUL 3  

 

NUMARUL DE MEMBRI AFILIATI  
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NUMARUL DE MEMBRI AFILIATI  

 

 

Nr. de membri afiliați la Federatia Romana de Gimnastica ,la data depunerii cererii: 59 de 

structuri afiliate. 

 

In cadrul celor 59 de structuri afiliate functioneaza sectii de gimnastica in diferite discipline, 

respectiv  : 

• GIMNASTICA ARTISTICA FEMININ  (GAF) – 24 sectii de GAF 

• GIMNASTICA ARTISTICA MASCULIN (GAM) - 19 sectii de GAM 

• GIMNASTICA AEROBICA  (AER) - 17 sectii de AER 

• TRAMPOLINE (TRA) – 2 secții de TRA-  disciplina in curs de dezvoltare 

• GIMNASTICA ACROBATICA ( ACRO ) -  disciplina in curs de dezvoltare 

• GIMNASTICA PENTRU TOTI - Gym for All ( GfA )  - 1 secție de Gimnastică 

pentru toți -  disciplina in curs de dezvoltare 

• PARKOUR ( Pk ) - disciplina in curs de dezvoltare 

 

 

Numarul de sportivi legitimați, înregistrați în Registrul Național al Sportivilor : 1417 de sportivi. 

 

Numarul de  sportivi participanti in competitiile oficiale ale Federatiei Romane de Gimnastica 559  
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DATE SEMNIFICATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA SPORTIVA A 

FEDERATIEI ROMANE DE GIMNASTICA, ÎN ANUL 2021 

 

Anul 2021, al doilea an al pandemiei Covid 19 , a fost ca si anul precedent, 2020, un  an complet 

atipic in ceea ce priveste regimul discontinuu  de pregatire in gimnastica, participarea la 

competitiile nationale cat si organizarea si participarea in competitiile  internationale.  

 

Fiind totusi un an de referinta in cadrul acestui ciclu Olimpic,  el reprezentand si anul de calificare 

finala si participare la JO Tokyo 2020, Federatia  Romana de Gimnastica a depus toate eforturile 

si a valorificat resursele pentru ca sportivii cu competitii de obiectiv ca si cei de perspectiva sa 

aiba o pregatire cotinua si liniara, de a fi feriti de infectarea cu SARS COV2, fara a fi nevoiti sa le 

fie intrerupta pregatirea. 

 

In plan national, organizarea tuturor campionatelor nationale, pe categorii de varsta, in bune 

conditii, a reprezentat in continuare o provocare pentru federatie cat si pentru sportivii, antrenorii 

si parintii acestora.  

 

Cu toate dificultatile intampinate , Federatia Romana de Gimnastica a reusit sa organizeze toate 

competitiile nationale la datele  prevazute in calendar, iar in cea de-a doua parte a anului, a fost 

asigurata si prezenta spectatorilor (in numar restrictionat si cu respectarea tuturor prevederilor 

CNSU). 

Respectarea regulamentelor de organizare in conditii pandemice cu multa atentie si rigoare a facut 

posibila derularea competitilor fara nici un caz de infectare , demonstrand in acest fel faptul ca 

activitatea sportiva poate fi continuata fara riscul infectarii si/sau transmiterii virusului . 

Important de semnalat faptul ca incepand cu acest an, 2021, FR Gimnastica a demarat organizarea  

competitiei internationale ROMGYM TROPHY  la disciplinele GAM si GAF ( seniori open ) pe 

podium , in conditii similare cu competitiile de obiectiv , ceea ce a implicat un efort substantial de 

organizare dar a dat o sansa sportivilor romani sa concureze in Romania similar ca in conditiile 

campionatelor europene/ mondiale. Este important de semnalat faptul ca in gimnastica artistica , 

competitiile pe podium sunt extrem de importante, elasticitatea suplimentara indusa de podiumul 

pe care se monteaza aparatele de concurs putand influenta semnificativ performantele sportivilor 

. 

Din acest motiv , Federatia Romana de Gimnastica isi propune ca obiectiv realizarea a cel putin 

doua competitii / an pe podium , respectiv Romgym Tropfhy , inclusiv Campionatele Nationale de 

Seniori si Cupa Romaniei. 

 

Scopul pentru care Federatia Romana de Gimnastica nu a anulat / decalat nicio competitie din 

calendarul  competitional intern a avut la baza doua motive extrem de importante : 

1. Motivatia sportivului de a continua practicarea gimnasticii – prin participare la 

aceste competitii, luand in calcul faptul ca in anul precedent (  2020)  au putut fi organizate doar o 

parte dintre competitiile  planficate initial; 

2. Campionatele nationale de la Juniori si Seniori au constituit unul din criteriile de 

selectie a sportivilor  in vederea participarii la competitiile internationale oficiale din 2021. 
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Pe parcursul anului  2021,Federatia Romana de Gimnastica a avut sportivi inscrisi la  urmatoarele 

competitii FIG : 

 

 

GIMNASTICA ARTISTICA FEMININA – GAF  

GIMNASTICA ARTISTICA MASCULINA – GAM  

 

• Campionatele Europene de Seniori gimnastica artistica feminin si masculin-  

21-25 aprilie, Basel – SUI ,Senioare  GAF 

o Pozitia a IV calificari individual compus, si CALIFICARE JO TOKYO 2021 

Larisa IORDACHE 

o locul V sol, Ceplinschi Maria  

 

• Campionatele Mondiale de seniori gimnastica artistica feminin si masculin –

18 -24.10 KITAKYUSHU JPN 

o locul VI sol, Ceplinschi Maria  

 

• Cupa Mondiala  - 10/09/2021 - 12/09/2021, Mersin (TUR)  

o locul 1 - barna ,Ceplinschi Maria  

o locul 1 -  sol ,Ceplinschi Maria   

o locul 3 – sarituri, Burtanete Gabriel 

 

 

• Cupa Mondiala 02/09/2021 - 05/09/2021, Koper  (SLO)   

o Locul  4 – sarituri Burtanete Gabriel   

 

• Cupa Mondiala - 10/06/2021 - 13/06/2021 OSIJEK (CRO)  

o Locul 5 - sarituri, Dragulescu Marian  

 

• Cupa Mondiala - 03/06/2021 - 06/06/2021 Cairo (EGY)  

o Locul 1-  barna, Larisa Iordache   

o Locul 3 – paralele, Larisa Iordache  

 

In categoria competitiilor internationale, neinscrise in calendarul competitional FIG ,  care au avut 

drept  scop verificarea si acomodarea sportivilor cu atmosfera competitionala, sportivele junioare 

componente ale  CNOPJ-urilor Deva si Constanta cat si din  loturile nationale GAF au participat 

si s-au remarcat la urmatoarele concursuri: 

 

• Top Gym 2021 ,Belgia 

o Puflea Amalia - Loc 1- sol  

                          Loc 2 – sarituri 

                          Loc 3 -ind compus  

Loc 1 -echipe 

o Barbosu Ana-Maria -   

                         Loc 1 -ind compus  
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            Loc 1- paralele 

   Loc 1- barna 

                                     Loc 1 - echipe  

 

• Combs la Ville – Belgia 

 

o      Maneca Voinea Sabina  

                                     Loc 1 -echipe  

                                                 Loc 1 -sarituri  

o Ghigoarta Amalia  

                                    Loc 1-echipe  

Loc 3- ind compus 

Loc 1- sol 

Loc 2  - paralele 

o Botez Miruna       Loc 2 - sol 

 

Pe teritoriul Romaniei,  FRGimnastica  a organizat doua competitii internationale in 2021:  

a. 1st Bucharest Open Cup – Gimnastica Aerobica  

b. Romgym Trophy - Gimnastica Artistica Feminin si Masculin, competitii care 

au avut ca scop principal verificarea sportivilor si selectia sportivilor care au particiat la CM AER 

si CM GAF si GAM dar si redobandirea cunostintelor si uzantei de a organiza competitii 

internationale in conditii similare competitiilor de obiectiv . 

 

Aceste doua competitii internationale s-au desfasurat in conditii foarte bune la Sala Polivalenta din 

Bucuresti  unde am avut  sprijinul total al  personalului angajat al salii Polivalente.  

Aceste competitii nu s-au putut inscrie in calendarul oficial al Federatiei Internationale de 

Gimnastica din lipsa aparaturii de concurs omologate , precum si a unei sali de antrenament, 

adiacente salii de competitie . 

 

GIMNASTICA AEROBICA - AER 

 

In anul 2021  seniorii si juniorii componenti ai loturilor nationale participat la urmatoarele 

competitii oficiale: 

 

• Campionatele Europene  Pesaro (ITA) 

o 5 medalii la seniori  

o  4 locuri IV – VI ,depasind  obiectivul de  1 – 2 medalii 

o 6 medalii la juniori  

o 1 loc IV – VI , depasind obiectivul de  1 – 2 medalii 

 

• Campionatele Mondiale Baku  (AZE) 

o 3 medalii  

o 4 locuri IV – VI , depasind  obiectivul de 1 – 2 medalii 

 

• Concurs Mondial pe Categorii de Varste Baku  (AZE) 

Competitie oficiala FIG echivalent al Campionatului Mondial de Juniori  

o 5 medalii la juniori  
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De remercat faptul ca la disciplina gimnastica aerobica toti sportivii componenti ai echipelor 

reprezentative ale romaniei ( seniori si juniori ) , participanti la aceste competitii internationale, au 

reusit performanta de a castiga cel putin o medalie in competitiile oficiale. 

 

Disciplinele noi TRA, ACRO , GFA si PK au parcurs in anul 2021 urmatoarele actiuni  

• Constituirea Comisiilor Tehnice  

• Participare la cursurile de instruire/ webminarii  online organizate de EG  

• Participarea la training camp-urile organizate de EG pt dezvoltarea noilor discipline  

• Cursuri online la nivel national, destinate antrenorilor din cluburile afiliate  

• Pregatirea unei programe de clasificare si regulamente de competitie ( in curs )  

• Pregatirea unui numar minim necesar de arbitrii ( in curs )  

• Pregatirea calendarului competitional pentru 2022  

• Identificarea structurilor existente / noi care doresc dezvoltarea acestor noi discipline  

• Dezvoltarea de parteneriate internationale cu federatii sportive similare pentru transferul 

de experienta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5  

 

CURSURI DE PERFECTIONARE 

 



23 
 

 
 

5. Cursuri de perfectionare 

 

Pentru asigurarea unui flux continuu de gimnasti cu perspectiva în ultimul an, Departamentele 

Tehnice din cadrul FRGimnastica au inițiat o serie de cursuri pentru antrenorii de club, abordând 

o tematică variată dar pornind de la noțiunile de bază. 

 

Imediat dupa incheierea ciclului olimpic 2016 – 2020, prin Strategia propusa la nivel de FR 

Gimnastica impreuna cu departamentele  GAF, GAM, AER, TRA, ACRO, s-a inceput sesiunea 

cursurilor de perfectionare, impartite astfel: 

• Cursuri de dezbatere pe noua programa de clasificare pentru ciclul olimpic 2021 – 2024; 

• Cursuri de perfectionare antrenori si arbitri pe noul cod de punctaj,  

desfasurate online, astfel: 

• GAF – 8 (4 cursuri de perfectionare arbitri si 4 cursuri pentru programa de clasificare) 

• GAM – 2 cursuri 

• AER – 2 cursuri 

• ACRO – 1 curs 

• GYM FOR ALL – 1 curs 

• TRA – 1 curs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6 

 

MODIFICĂRI SURVENITE LA STATUTELE ŞI 

REGULAMENTELE ORGANISMELOR INTERNAŢIONALE LA CARE 
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MODIFICĂRI SURVENITE LA STATUTELE ŞI REGULAMENTELE 

ORGANISMELOR INTERNAŢIONALE LA CARE FEDERAŢIA ESTE AFILIATĂ 

 

In anul 2021 nu au fost operate schimbari la nivelul statutului / regulamentelor Federatiei 

Internationale de Gimnastica , cu exceptia unor modificari / actualizari minore la nivelul 

Regulamentului Tehnic.    

 

European Gymnastics ( organismul European )a adoptat in 2021 o serie noua de regulamente, 

respectiv  

• Regulament Tehnic  

• Regulament Acreditari 

• Regulament Financiar 

• Reguli Medicale      

   

Modificarile in regulamentele organismelor internationale se aplica incepand cu noul ciclu 

olimpic, respectiv 2022 – 2024.  

 

Noile Coduri de punctaj ale disciplinelor FIG se aplica incepand cu ianuarie 2022 . 
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ACTIVITATEA REPREZENTANŢILOR ROMÂNIEI ALEŞI ÎN ORGANISMELE 

SPORTIVE INTERNAŢIONALE 

 

Anul 2021 , al doilea an pandemic,  spre deosebire de 2020, odata cu vaccinarea si aplicarea unor 

reguli stricte de protectie, a fost mult mai bogat in activitati si competitii internationale , chiar daca 

o parte dintre acestea  s-au desfasurat in continuare online. 

Astfel,  si-au  continuat activitatea internationala ca membri al forurilor internationale  

respectiv FIG si EG, urmatoarele persoane: 

1.FUMEA Maria – membru CT Gimnastica Aerobica din cadrul  FIG ( din Nov 2021 – membra 

in Comitetul Executiv al FIG )  

2.DRAGAN Alina – vicepresedinte  in cadrul Comitetului Tehnic de Gimnastica Aerobica al 

European Gymnastics ( de la 1 ian 2022 – presedinte interimar )  

3.MIHAILESCU GRIGORAS Anca Gabriela – presedinte Comisie Tehnica  , gimnastica 

artistica feminine European Gymnastics 

4.APOLZAN Mircea Dumitru -  membru CEx din cadrul European Gymnastics 

 

Incepand cu Noimebrie 2021 , Catalina PONOR a fost aleasa ca reprezentant al sportivilor – 

disciplina GAF – in cadrul FIG  

 

Activitatea acestor reprezentanti ai Romaniei la nivel FIG/ EG in cursul anului 2021 este 

prezentata mai j 

 

FUMEA Maria , membru CT in FIG  a participat la webinarii impreuna cu membriI comitetului 

tehnic, avand ca scop organizarea Campionatului Mondial de gimnastica aerobica din luna Mai la 

Baku-Azerbaidjan unde a facut parte din Juriul Superior. 

In lunile iunie, iulie, august, au avut sedinte de lucru( telemunca), cat prin webinarii cu 

reprezentantii FIG in vederea  finalizararii codului de punctaj ( COP ) 2022-2024. 

Urmatoarele luni, octombrie, noiembrie si decembrie, au continuat cu intalnirile membrilor 

comitetului tehnic, prin webinarii in vederea pregatirii cursului international de arbitri si al 

examenului on line din martie 2022. 

In perioada 04-07 Noiembrie am participat la Congresul FIG din Antalia, congres la care a candidat 

pentru functia de membru in Comitetul Executiv al FIG, unde a si fost aleasa pentru perioada 

ianuarie 2022 – decembrie 2024. 

In luna decembrie doamna Fumea Maria a prezentat schimbarile codului de punctaj prin webinarii 

atat pentru antrenorii si arbitri din Romania, cat si pentru continentul African. 

 

 

DRAGAN Alina, in calitate Vicepresedinte al Comitetului Tehnic de Gimnastica Aerobica al 

European Gymnastics  impreuna cu Comitetul tehnic pe parcursul anului 2021 au pregatit 

urmatoarele actiuni:  

• Campionatele Europene de Gimnastica Aerobica care s-au desfasurat in luna 

septembrie la Pesaro, Italia 

• 2 Webinare pentru antrenori, arbitri si sportivi cu teme diverse 

• 14 aprilie 2021- Webinar cu participare mondiala privind privind noul cod de 

punctaj 2022-2024, invitata presedinta Comitetului Tehnic de Gimnastica 

Aerobica a Federatiei Internationale de Gimnastica Tammy YAGI-KITAGAWA 
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• 12 mai 2021 Webinar dedicat antrenorilor si sportivilor  cu tematica „ Motivația 

sportivă și problemele adolescenților. Cum să gestionați fenomenul de abandon”,  

sustinut  de Sergio Bellantonio (ITA), care lucrează în prezent ca cercetător în 

metode și didactica activităților motorii la Universitatea din Foggia. 

 

• 3 sedinte de comitet tehnic din care 2 online si una fata-in-fata la Roma  

 

De mentionat este faptul ca in cadrul sedintelor de lucru si in timpul Campionatelor au reusit 

solutionarea si realizarea urmatoarelor aspecte in vederea imbunatatirii activitatii internationale 

precum: 

• Pregatirea tuturor documentele cu privire la actiunile CT/AER/EG – invitatii, 

directive, program general, detaliat,  

• Stabilirea responsabilitățile comitetului de organizare al Campionatelor 

Europene, negocierea privind prețurile oficiale de cazare, categoriile de hoteluri, 

ce trebuie calculat, neincluderea in pachetul oferit federatiilor nationale a 

banchetului, astfel, fata de preturile acceptate de catre European Gymnastics prin 

semnarea contractului am reusit o reducere a costurilor pentru federatiile nationale 

 

A propus si s-a aprobat modificarea programului de competitie – Campionate Europene ( dupa 

consultarea colectivelor tehnice de gimnastica aerobica ale loturilor nationale de seniori si juniori), 

in scopul sprijinirii sportivilor – prin alternarea probele de concurs, dar propunerea a avut si ca 

scop a creste atractivitatea actiunii pentru public (online) 

 

Realizarea programul detaliat de antrenamente de acomodare si concurs pentru seniori si juniori 

stabilirea responsabilitatilor – pentru Juriul Superior. 

 

A pregatit prezentarea si instructajul in conformitate cu sarcinile atribuite- dificultate  

 

Pregatirea si tragerea la sorti sportivi si in timpul competitiei arbitri. 

 

In timpul Competitiei a avut functia de juriu superior si a fost responsabila de dificultate 

 

La toate acestea se mai adauga  multe alte intalniri online de pregatire, cu Comitetul de Organizare 

al Campionatului European de Gimnastica Aerobica– seniori si juniori – 17-19 septembrie 2021, 

cat si de pregatire a webinarelor. 

 

MIHAILESCU GRIGORAS Anca Gabriela prin calitatea detinuta de presedinte CT , 

gimnastica artistica feminine in cadrul European Gymnastics a participat la organizarea si 

conducerea Campionatului European Feminin – Basel, 17-25 aprilie conducand, alaturi de colegii 

sai, urmatoarele sedinte si webinare: 

• 4 sedinte de comitet tehnic din care 3 online si una fata-in-fata la Sankt Petersburg 

• 5 webinare europene pentru antrenori si arbitre cu teme diverse, privind pregatirea 

psihologica a gimnastelor, pregatirea tehnica si artistica 

• 1 webinar european (dar cu participare mondiala) privind noul cod de punctaj 2022-

2024, cu predare si practica 

• 1 curs de antrenori fata-in-fata la Frankfurt 
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• 1 stagiu de educatie antrenori si pregatire junioare – august, centrul olimpic 

Kuortane (Finlanda) la care au participat si antrenori (si sportivi la stagiul de pregatire) romani . 

In paralel cu cele relatate, doamna MIHAILESCU GRIGORAS Anca Gabriela a 

participat permanent si la: 

• 3 sedinte de Comitet Executiv (ca membru) al European Gymnastics, 2 online si 1 

fata-in-fata (septembrie, Lausanne) 

• 3 sedinte de lucru online cu Comitetul Tehnic Feminin al Federatiei Internationale 

de Gimnastica si presedintii Comitetelor Tehnice Feminine ale uniunilor continentale, 

continuandu-se activitate prin intalniri online, cu comitetul de organizare al Campionatului 

European de Gimnastica – seniori si juniori – Munchen, 11-15.08.2022, lucrand impreuna pentru 

organizarea acestuia. 

 

APOLZAN Mircea a participat și conlucrat la următoarele activități: 

A. Ședințe ale Comitetului Executiv: 

a. 29-30 ianuarie 2021, ședință on-line; 

b. 18-19 iunie 2021, ședință on-line; 

c. 11-12 septembrie 2021, Lausanne. 

B. Evenimente/alte ședințe/competiții: 

a. 21-25 aprilie 2021 membru al Juriului de Apel, Campionatele Europene de 

Gimnastică Artistică, Basel (SUI); 

b. 5 iulie 2021, Zurich, ședință pregătitoare a Congresului FIG 2021; 

c. 5 octombrie 2021, Frankfurt, ședință pregătitoare a Congresului FIG 2021; 

d. 4-8 noiembrie 2021, Congres FIG, din partea Federației Române de Gimnastică, cu 

ședințe pregătitoare ale membrilor EG; 

 

Pe parcursul acestui an a conlucrat împreună cu ceilalți membri ai Comitetului Executiv 

al EG la elaborarea următoarelor documente: 

• Regulamentul Tehnic al EG 2022-2023; 

• Regulamentul Financiar al EG 2022; 

• Regulamentul de Acreditări al EG 2022; 

• Regulamentul ”Gym for life” 2022; 

• Cod de Punctaj TeamGym al EG 2022-2024; 

• Directive privind echipamentul TeamGym al EG 2022; 

• Reguli medicale ale EG 2022. 

Împreună cu alți trei colegi din cadrul Comitetului Executiv (Paolo Frising, Solveig Jonsdottir, 

Andrey Federau), au format un grup de lucru cu sarcina elaborării unei strategii pentru promovarea 

candidaților europeni la funcții în cadrul Federației Internaționale de Gimnastică – pentru 

Congresul de Alegeri din 4-8 noiembrie 2021, Antalya, Turcia. 

 

În cadrul Campionatelor Europene de Gimnastică Artistică de la Basel, Elveția, 21-25 aprilie 2021, 

în calitate de membru al Juriului de Apel, a rezolvat sarcini concrete legate de această funcție și 

stabilite prin Statutul FIG și alte reglementări ale EG (legătura cu Comitetul de Organizare al 

acestei competiții, cu Președinții Comitetului Tehnic Masculin și Feminin, cu firma responsabilă 

de scoring și afișaj – SmartScoring, Azerbaijan, luarea unor decizii privind diverse evenimente 

survenite pe parcursul derulării evenimentului). 

 

A participat în aceiași măsură la luare unor decizii privind atribuirea/aprobarea unor 

competiții/programe din calendarul EG, după cum urmează: 

• Buget 2021 și aprobarea situației financiare pentru anul 2020; 

• Programul de dezvoltare al EG 2021; 
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• Rapoartele Președinților Comitetelor Tehnice ale EG pentru anul 2020; 

• Raportul Comisiei de Control a EG pentru anul 2020; 

• Rapoartele Comisiei de Media 2020; 

• 2024 Eurogym – EGFL – atribuit Norvegia; 

• 2023 Campionatele Europene de Gimnastică Acrobatică – atribuit Bulgaria; 

• 2024 Campionatele Europene de Gimnastică Ritmică – atribuit Ungaria; 

• 2023 Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică – atribuit Turcia; 

• 2024 Campionatele Europene de Gimnastică Artistică – atribuit Italia. 
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ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE IN ANUL 2021 LA NIVELUL FEDERATIEI ROMANE 

DE GIMNASTICA  

 

a. Departamentele tehnice: GAF, GAM, AER,TRA, ACRO,GFA,PK  

 

Gimnastica Artistica Feminina – GAF 

In urma analizelor efectuate , pentru redresarea si dezvoltarea disciplinei , au inițiat următoarele 

actiuni: 

 

• Identificarea/accesarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene  pentru achiziționarea 

de materiale/aparatură în vederea dotării corespunzătoare a sălilor de antrenament a 

CNOPJ/BOPJ/LN – ERASMUS B.I G. Bridge in Gymnastic; 

 

• Achiziționarea  de licențe  GYMNEO TV – cea mai buna platforma  de educație online 

pentru pregătirea antrenorilor (metodologie, pedagogie,pregătire fizică specifică, pregătire 

fizică generală, mobilitate, flexibilitate,pregătire artistică, abordare, filozofie,etc) cu 

distribuirea accesului  colectivelor tehnice CNOPJ/BOPJ/LN/LO, 

 

• Organizarea unor întâlniri cu experți recunoscuti pe plan mondial  din cadrul EG, FIG, în 

cadrul Webinariilor organizate online  

 

• Participarea la cursurile de antrenori organizate de EG, unde Romania a avut la disciplina 

GAF doi antrenori nominalizati de EG in randul expertilor ( Nicola Forminte si Liliana 

Cosma )  

 

• Participarea la cantonamentele de pregătire pentru antrenori și sportivi (interactive) 

organizate de EG și FR Gimnastică (Finlanda,  România/Izvorani) 

 

 

• Distribuirea de materiale/cursuri/articole – discuții/dezbateri cu antrenorii (lunar) în 

vederea schimbării abordării actuale a pregătirii, cu scopul de a menține în activitate sau 

reintegra  gimnastele de 18+ ani, în vederea unui parcurs mai lung în gimnastica de 

performanță, statisticile arătând clar că inalta performanța se atinge  după varsta de 18 ani, 

cu gimnaste care sunt antrenate să poată rezista mai mult de un ciclu olimpic, mai ales în 

lumina discuțiilor de mărire a vârstei de seniorat la nivelul FIG 

 

• Întâlniri/discuții/protocoale de colaborare cu specialiști în domeniul medicinei sportive, 

ortopediei, recuperării după accidentări sau după efort, nutriție, psihologie în vederea 

alcătuirii unei echipe interdisciplinare complete de specialiști care să  asisteechipele 

nationale  în următorul ciclu olimpic (este necesara identificare de resurse financiare pentru 

continuare si  finalizare) 

 

• Achiziționarea aparaturii de recuperare proprii pentru centrele de pregătire CNOPJ / BOPJ 

/ LN sau colaborari pe plan local cu clinici specializate - FR Gimnastică încearcă să 
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identifice modalități de colaborare pe plan local cu clinici dotate cu aparatură de ultimă 

generație pentru recuperarea după accidentări și refacerea după efort 

 

• Elaborarea și implementarea unui set de criterii de selecție 

(promovare/menținere/eliminare) în structurile CNOPJ/BOPJ/LN  bazate pe monitorizare 

continuă și rezultatele obținute în CN  

 

• Elaborarea Politicii de selecție ( fiecare disciplina ) pentru participarea la  competițiile 

continentale și mondiale a sportivelor și antrenorilor, bazată pe criterii clare, cifrice, și 

implementată după JO Tokyo 2021  

 

• Cantonamente de pregătire cu sportivii CNOPJ – BOPJ - LN regulate (5 pe an) cu 

monitorizare pe toată durata stagiului (Departamentele  Tehnice) în vederea  evaluării 

continue a ratei de progres și respectarea obiectivelor propuse; vizite lunare 

(Departamentele Tehnice) în centrele de pregătire cu participarea la minim 6 antrenamente  

 

• Intalniri online regulate ( min 1/ luna )  cu colectivele tehnice cu caracter tehnic, de 

strategie, abordare metodică, pregătire fizică, stare de sănătate a sportivelor, probleme 

curente, etc 

 

• Protocolul cu Fundația CASA CAMPIONILOR în vederea unei participări cât mai crescute 

la competiții și stagii de pregătire internaționale  pentru junioarele mari (senioare CE și 

CM 2022, etapa I calificare JO) și junioarele mici  (FOTE și CE 2022) 

 

•  Identificarea altor resurse de finanțare în vederea continuării programului agreeat la 

începutul anului în curs. 

 

Gimnastica Artistica Masculina – GAM 

 

• Participarea la cantonamentele de pregătire pentru antrenori și sportivi (interactive) 

organizate de EG (Grecia) 

 

• Elaborarea și implementarea unui set de criterii de selecție 

(promovare/menținere/eliminare) în structurile CNOPJ/LN  bazate pe monitorizare 

continuă și rezultatele obținute în CN  

 

• Elaborarea Politicii de selecție ( fiecare disciplina ) pentru participarea la  competițiile 

continentale și mondiale a sportivelor și antrenorilor, bazată pe criterii clare, cifrice, și 

implementată după JO Tokyo 2021  

 

• Elaborarea noii programe de clasificarii 

 

• Sesiuni de instruire practica la nivelul sectiilor GAM din structurile afiliate 
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• Intalniri cu colectivelul tehnic de la CNOPJ Resita cu caracter tehnic, de strategie, abordare 

metodică, pregătire fizică, stare de sănătate a sportivelor, probleme curente, etc 

 

Gimnastica Aerobica - AER 

  

Ce ne-am propus pentru structurile afiliate  

  

Ce am realizat pentru structurile afiliate 

Realizare calendar de  evaluare a sportivilor      

legitimați pentru 2021/2022/2023/2024 

Realizat - luna noiembrie 

2021/2022/2023/2024 

Evaluare naționala a tuturor sportivilor  

legitimați/ nelegitimați pe categorii de vârsta  

Realizat parțial – Au fost evaluați toți sportivii 

cu vârste cuprinse  intre 14-15  

Comitetul tehnic a elaborat normele de control 

tehnice si de pregătire fizica  

cursuri de perfecționare antrenori + tabără de  

pregătire juniori mici 

Realizat parțial – cursurile de perfecționare 

antrenori 

Selecție pentru loturile naționale de juniori si 

seniori cu norme de              control 

Realizat 

  
Comitetul Tehnic a elaborat criteriile de 

selecție pentru loturile naționale 

  
Comitetul Tehnic a elaborat  criteriile de 

participare  in competițiile oficiale  

Campionatul National 

- Realizarea unui parteneriat cu 

primăria Municipiului Arad 

- Cresterea numarului de structuri 

sportive 

- Cresterea Numarului de participanti 

Arad – Mulțumim pentru implicare si sprijin 

Asociației Sportive GYMTIM Arad, a CSM 

Arad, Primăriei Municipiului Arad  

- Realizat  

Anul 2020 -  12 structuri sportive afiliate -  

2021 – 16 structuri sportive afiliate + 1 HC 

- Realizat  

Anul 2020 – 113 sportivi – an atipic cu situații 

COVID 

Anul 2021 – 194 sportiv + 9 sportivi HC  
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Ce ne-am propus - Lotul National de 

Seniori  

  

Ce am realizat - Lotul National de Seniori 

Campionatele Mondiale – BAKU (AZE) 

 Obiectivele asumate in contractul FRG-

MS  

- 1- 2 medalii şi 1- 2 locuri IV-VI;  

  

Obiectivele colectivul tehnic LNS: 

- 2 medalii 

- calificarea la Jocurile Mondiale din 2022 

Realizat  

- 3 medalii  si 4 locuri IV – VI; 

o Locul I  Grup  

o Locul II Echipa 

o Locul III  Trio  

o Locul IV Individual femin 

- Locul IV Individual masculin  

o Locul IV Aerobic Dance 

o Locul V Trio 

- Calificarea in toate probele la Jocurile 

Mondiale 

o Perechi, trio, Grup, Aerobic 

Dance 

Norme de control – frecventa anuala Realizat 

Campionatele Europene -Pesaro (ITA) 

  

Obiectivele asumate in contractul FRG-MS  

- 1- 2 medalii şi 1- 2 locuri IV-VI; 

  

Obiectivele colectivul tehnic LNS: 

- 3 medalii din care 1 de aur 

Realizat  

- 5 medalii si 4 locuri IV – VI 

o Locul I  Grup  

o Locul II Echipa 

o Locul II  Trio  

o Locul III Individual femin 

o Locul III Aerobic Dance 

o Locul IV Perechi Mixte 

o Locul VI Individual Masculin 

o Locul VI Trio 

INCS - evaluare Realizat 

Evaluarea trimestriala a obiectivelor 

intermediare 

Realizat 

Ce ne-am propus - Lotul National de 

Juniori 

  

Ce am realizat - Lotul National de Juniori 

Concursul Mondial pe categorii de Varsta 

– competitie echivalenta a unui Campionat 

Mondial de Juniori  Baku (AZE) 

 - 1- 2 medalii şi 1- 2 locuri IV-VI; 

  

Realizat  

- 5 medalii ; 

o Locul I  Perechi 

o Locul II Trio 

o Locul III  Grup 

o Locul III Individual masculin  

o Locul II Aerobic Dance 

Norme de control – frecventa anuala Realizat  

Campionatele Europene Pesaro (ITA) 

- in contractul MS obiectivele au fost 

1- 2 medalii şi 1- 2 locuri IV-VI; 

Realizat  

- 6 medalii si 1 loc IV – VI  

o Locul I  Aerobic Dance 
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  o Locul II Echipa 

o Locul II  Trio  

o Locul II Grup 

o Locul III Trio 

o Locul III Perechi Mixte 

o Locul V Individual Masculin 

INCS – evaluare - Nerealizat 

Evaluarea trimestriala a obiectivelor 

intermediare 

- Realizat 

Multumim cluburilor sportive care au promovat sportivi in loturile reprezentative -CS 

Farul Constanta, CS UNEFS Bucuresti, CS Universitatea Arad, CSS 1 Constanta, CSS Petrosani, 

LPS Cetate Deva, ACS Academia de Gimnastica Laura Cristache, antrenorilor care au depistat si 

selectionat, SPINU Cristiana, BANTA Bogdan Andrei, MEZEI Mariana, SUSAN Madalina 

Ionela, COSMA Georgeta Lavinia Flavia, BECZE Elena, CRISTACHE Laura, PISCOI Iuliana, 

CIOVEIE Madalina, COPOIU Nicoleta, HAIDU Ramona, DULGHEROIU Cristina.  

Si nu in ultimul rand sportivilor si tehncienilor loturilor nationale de Seniori si Juniori 

pentru implicare si realizarea obiectivelor propuse si asumate. 

In mod special dorim sa-i multumim d-nei Petra Teleman, asistent medical al lotului 

national de seniori si de multe ori si al lotului de juniori, pentru o implicare exemplara, 

neconditionata si profesionalism desavarsit. Multumim d-na Pusa pentru intreaga activitate alaturi 

de gimnastica aerobica. 

  

Ce ne-am propus din punct de vedere 

logistic  

  

Ce am realizat din punct de vedere logistic 

Procurarea a 2  podiumuri de  competitie in 

vederea introducerii unui concurs 

international in calendarul FIG 

- Nerealizat – nu se poate organiza o 

competitie FIG fara aparatura 

omologata.  

Identificarea unui         spatiu care sa aiba       

destinatie                     permanenta                 

pregatirea lotului de    juniori – Constanta 

- Nerealizat –  

  

Identificarea solutiilor pentru marirea             

spatiului de                   antrenament a lotului 

seniori 

- Nerealizat  

  

Multumim Clubului Sportiv Farul Constanta si Directiei Judetene pentru Sport Constanta 

pentru sprijinul logistic acordat in pregatirea Lotului National de Juniori, CSNB Lia Manoliu si 



37 
 

 
 

Federatiei Romane de Atletism pentru intelegerea si sprijinul acordat prin pozitionarea podiumului 

de competitie in sala de atlenism a CSNB. 

  

Ce ne-am propus pe plan international   

  

Ce am realizat pe plan international   

Organizarea unui concurs international in 

parteneriat cu ACS academia de gimnastica 

Laura Cristache 

Realizat 

Depunerea candidaturii dnei. Fumea Maria 

pentru ocuparea unei pozitii in Comitetul 

Executiv al Federeatiei Internationale de 

Gimnastica sau membru al Comitetului 

Tehnic de Gimnastica Aerobica al FIG 

Realizat – Dna Fumea Maria – membru 

Comitetul Executiv al FIG 

Curs intercontinental       arbitrii  (participarea 

cu maximum permis  - 4         persoane 2 

categoria  1 si 2 persoane categoria 2) 

- Anulat de FIG/ curs international 2022 

Propunere candidatura    organizare 

Campionate Europene de Gimnastica 

Aerobica la EG pentru 2023          

- Nerealizat  - nu s-au mai facut 

demersurile, Turcia a aplicat si va 

organiza CE AER in 2023  

Introducerea stagiilor de pregatire bilaterale 

cu tari de traditie 

- Nerealizat - lipsa unei Sali de    

antrenament           adecvate                

diminuează             sansele unei            

reciprocitati 

  

Trampoline - TRA 

 

Disciplina Trampoline, este  disciplina olimpica din anul 2000,  si dupa douzeci de ani nou 

infiintata in Romania in anul 2020 iulie. 

 

Federatia Romana de Gimnastica are la acest moment un numar redus de structuri cu sectii TRA ( 

doua , Steaua si Dinamo ) si un numar redus de  sportivi legitimati (4 la numar) si nicio sala de 

pregatire/ antrenament adecvata ( atat din punct de vedere al inaltimii cat si din acela al dotarii cu 

aparatura specifica )  

 

Federatia Romana de Gimnastica  a reusit in anul 2021 sa aiba o prima participare internationala  

in cadrul Concursului International - World Age Group Competition, desfășurata la  Baku (AZE), 

la sfarsitul lunii noiembrie, unde sportivul participant s-a clasat pe locul 35 din 50 de participanti 

la categoria lui de varsta (17 – 21 ani). Tinand cont de faptul ca sportivul a inceput pregatirea abia 

in luna septembrie ( cu 3 luni inaintea competitiei ) , intrucat federatiei i-a lipsit aparatura necesara 

dezvoltarii acesteia, reusind abia in luna septembrie achizitionarea – prin sponsorizare -  a unei 

plase elastice de nivel competitional, consideram ca rezultatul este bun pentru o prima participare. 

 

Federatia Romana de Gimnastica a decis dezvoltarea acestei discipline noi in Romania  ( existenta 

insa de cca 20 de ani in  multe dintre federatiile similar membre ale FIG)  intelegand modelul de 
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success si ratiunea pentru care aceasta disciplina a fost inclusa in portofoliul international si 

olimpic . 

 

Valentele pe care aceasta noua disciplina le aduce sunt reprezentate de sansele de valorificare a 

cunostintelor accumulate in ani de pregatire a sportivilor din gimnastica artistica ,  contribuind 

astfel la reducerea abandonului sportiv timpuriu. 

 

Pana in acest moment au fost parcurse o prima serie de etape necesare organizarii lansarii si 

dezvoltarii acestei discipline, dintre care cele mai importante sunt amintite mai jos  :  

 

• Infiintarea Comisiei Tehnice TRA la nivel FR Gimnastica  

• Infiintarea unui departament tehnic TRA la nivel FRG care sa se ocupe de 

dezvoltarea la scara nationala a portofoliului de antrenori , sportivi si arbitrii  

• Formare nucleu sportivi si antrenori 

• Antrenamente centralizate in sala de gimnastica Nicolae Vieru si in sala de 

atletism a complexului National Lia Manoliu (sigura sala cu inaltimea 

corespunzatoare) 

• Sportivi si antrenori legitimati la CSA Steaua Bucuresti 

• Formarea Lotului National (noiembrie 2021) 

• Training camp – Italia 

• Curs de formare antrenori – Italia 

• Curs de formare arbitri - Italia 

• Participare la webinari FIG și EG (cursuri online) 

• Dotare baza materiala (echipament) sustinute  prin SPONSORIZARE 

• Dotare echipament sportiv sustinuta  prin SPONSORIZARE 

• Antrenamente de pregatire sustinute  prin SPONSORIZARE 

 

 

Parkour - PK 

 

Pana in acest moment au fost parcurse o prima serie de etape necesare organizarii lansarii si 

dezvoltarii acestei discipline, dintre care cele mai importante sunt amintite mai jos  : 

 

• Infiintarea Comisiei Tehnice PK la nivel FR Gimnastica  

• Infiintarea unui departament tehnic TRA la nivel FRG care sa se ocupe de 

dezvoltarea la scara nationala a portofoliului de antrenori , sportivi si arbitrii 

• Identificare si centralizare sportivi si antrenori  

• Identificare  și oferta de pret pentru aparatura specifica Outdoor si Indoor 

• Participare la Curs Online FIG 

 

Dezvoltarea celor  patru noi discipline ( TRA, ACRO, GfA si PK ) ale Federatiei Romane de 

Gimnastica are un dublu rol , ambele semnificative ca impact :cresterea masei de selectie pentru 

disciplinele traditionale si reducerea abandonului sportiv timpuriu si implicit valorificarea 

cumularilor obtinute de - a lungul anilor prin migrarea sportivilor intre discipline in functie de 

calitatile lor genetice si rata de progres . 

 

Din punct de vedere institutional , FRG se supune in totalitate cadrului legal, normativelor si 

regulamentelor MS, desfasurand activitatea de coordonator la nivel national al actiunilor de 

dezvoltare , pregatire, monitorizare a modului in care sportivii sunt pregatiti cu respectarea 

prevederilor codului de etica al FIG intr un climat sigur si motivational . 
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Intre actiunile importante desfasurate la nivelul Federatiei Romane de Gimnastica pentru 

dezvoltarea acestor noi discipline se numara  

• Infiintarea Comisiilor Tehnice  

• Particparea la  traing Camp -uri organizate in cadrul programului de DEVELOPMENT de 

catre  European Gymnastics ( ACRO si TRA )  

• Organizarea de sesiuni de instruire la nivel national ( ACRO si GfA )  

 

 

Gimnastică Acrobatică – ACRO 

 

Gimnastica Acrobatică reprezintă o performanța egală din partea părților implicate și o legătura de 

parteneriat, întrucât  grupurile de gimnaști lucrează împreună pentru a realiza elemente 

extraordinare. 

Exercițiile din gimnastica acrobatică se realizează sub formă de perechi, trio sau grupuri.  

Exercițiile realizate pe muzică și îmbinate cu coregrafia combină arta și îndemânarea gimnaștilor, 

rezultând elemente statice și dinamice pe care aceștia le prezintă. 

Pana in acest moment au fost parcurse o prima serie de etape necesare organizarii lansarii si 

dezvoltarii acestei discipline, dintre care cele mai importante sunt amintite mai jos : 

• Participare Webinar FIG: 25 mai 2021 

• Masă rotundă Federația Română de Gimnastică - European Gymnastics: 15 mai 2021 – s-

a obținut sprijinul total al Comitetului Tehnic ACRO European Gymnastics în vederea 

dezvoltării Gimnastice Acrobatice în România; 

• Formarea unei comisii dedicate, “Comisia Noilor Discipline, Gimnastică pentru Toți și 

Gimnastică Acrobatică”, ce are în componență un număr total de 7 membri; 

• Training Camp European Gymnastics, Kamchia, Bulgaria, 1-8 august 2021 – participare 

din partea Federației Române de Gimnastică a 2 persoane în vederea specializării pentru 

această disciplină; 

• Campionatele Europene de Gimnastică Acrobatică, Pesaro, Italia  27 septembrie – 3 

octombrie – 1 persoană trimisă ca observator; 

• Dezvoltarea unor relații de parteneriat cu următoarele țări: Bulgaria, Italia, Estonia, Cehia, 

Belgia, Marea Britanie, Grecia, Germania, Finlanda; 

• Realizarea primului curs pentru antrenori în data de 14.12.2021, cu un număr de 59 de 

participanți; 

• Realizarea pregătirii în vederea susținerii Cursului Internațional de Arbitraj 2022, Federația 

Internațională de Gimnastică; 

• Realizarea unui regulament competițional; 

• Realizarea unei programme de clasificare (în curs). 

 

Gimnastică Pentru Toți – GfA 

 

Gimnastica pentru toți oferă o varietate de activități potrivite pentru toate genurile, grupele de 

vârstă, abilitățile și mediile culturale.  

Activitățile din Gimnastică pentru toți contribuie la sănătatea personală, la condiția fizică și la 

bunăstarea - fizică, socială, intelectuală și psihologică. 

Pana in acest moment au fost parcurse o prima serie de etape necesare organizarii lansarii si 

dezvoltarii acestei discipline, dintre care cele mai importante sunt amintite mai jos : 

• Info meeting World Gymnaestrada 2023, Federația Internaționala de Gimnastică - 15 mai  

2021 – Participare 3 persoane 

• Informare antrenori continuă cu privire la webinarii FIG, European Gymnastics 
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• Colocviu Gym for All, Federația Internaționala de Gimnastică – 17 iulie 2021, Participare 

3 persoane 

• Notificare de interes World Gymnaestrada 2023 pentru participarea a 30 de persoane; 

• Realizarea primului curs pentru antrenori în data de 07.12.2021, cu un număr de 75 de 

participanți; 

• Afilierea la Federația Română de Gimnastică a unui club (ACS Academia de Gimnastică 

Laura Cristache) 

• Legitimarea unui număr de 54 sportivi la disciplina Gimnastică pentru Toți 

 

 

Departamentul Relatii Internationale, infiintat la finalul anului 2020, a demarat identificarea 

celor mai bune practici pe fiecare dintre  disciplinele FIG la nivelul federatiilor internationale , 

urmarind semnarea de parteneriate pentru schimb de experienta si reducerea duratei necesare 

redresarii gimnasticii din Romania. 

 

In acest sens , a fost deja semnat cu USA GYM un parteneriat cu transfer gratuita de licenta a 

programului national de istruire si licentiere a tuturor antrenorilor in pregatirea in conditii de 

siguranta si protectie a sportivilor ( safeguarding ) a carui implementare va demara cu anul 2022. 

 

In cadrul parteneriatului cu USA GYM , FR Gimnastica intentioneaza sa solicite extinderea 

accesului la platforma de instruire dezvoltata de aceassta federatie pentru implementarea 

programului obligatoriu de instruire si licentiere a antrenorilor de gimnastica in acordarea primului 

ajutor in sala de antrenament/ competitie ; pentru implementarea de lunga durata in Romania a 

acestui sistem de instruire FRGimnastica intentioneaza semnarea unui Acord de Colaborare cu 

Crucea Rosie Romania  

 

Un alt demers important este cel de exprimare a interesului ( LOI ) FRGimnastica de a digitaliza 

monitorizarea activitatii de performanta la nivel de elita ( loturi nationale jun si sen ) prin 

introducerea in sala de gimnastica de la Izvorani / COSR a sistemului dezvoltat de Fujitsu 

(monitorizare a executiei elementelor de dificultate si comparare online cu executia perfecta , 

identificarea devierilor si cresterea controlului si calitatii executiei)  

 

In paralel cu aceste demersuri , sunt continuu  observate cele mai bune practici si se intentioneaza 

incheierea de parteneriate pentru stagii de pregatire in comun intre echipele reprezentative , care 

ulterior sa poata fi extinse si la nivel de cluburi afiliate (apeland la nfiantari nerambursabile 

dedicate mobilitatilor in sport / Erasmus)  

 

Un  interes deosebit este acordat dezvoltarii unei relatii de parteneriat  cu federatia de specialitate 

din Australia carer a fost identificata in urma unei cercetari globale ca detinand cel mai bun sistem 

de dezvoltare a gimnasticii la varstele timpurii si de crestere la scara nationala a numarului de copii 

prescolari & scolari practicanti si , implicit, a bazei nationale de seclectie / identificare a talentelor  

 

Departamentul Economic a desfasurat o activitate extrem de sustinuta atat in pregatirea / 

previzionarea bugetelor necesare cat si in derularea cu acuratețe a cestor contracte de finanțare .  
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Auditul MS derulat in anul 2021 nu a identificat probleme procedurale la nivelul Federației 

Romane de Gimnastica, lucru care evidențiază atenția cu care echipa FRG se preocupa de corecta 

utilizare a fondurilor publice . 

 

Suplimentar activității curente, in cadrul acestui departament s-a demarat dezvoltarea unei 

componente de foundraising prin construirea unei platforme de donații pentru persoanele juridice 

si fizice care iubesc gimnastica românească si care au încredere in destinația corecta si transparenta 

a utilizării fondurilor donate . 

 

Acesta acțiune va fi corectata / îmbunătățita pe parcurs astfel incat ea sa devina cu adevărat un 

motor de atragere a finantarilor (https://donatii.frgimnastica.com/portal.html)  

 

Pe parcursul anului 2022 se intenționează deschiderea altor oportunități de creștere a surselor 

proprii prin diversificarea formelor de atragere de venituri : vanzari produse proprii / vânzări 

cursuri de specialitate către terții neafiliati FRGimnastica, organizarea de evenimente Gym for All 

nationale si inetrnationale , etc  

 

Departamentul Achiziții Publice , a asigurat derularea cu promptitudine a achizițiilor necesare 

susținerii programelor de pregatire la nivelul echipelor naționale si / sau ale FRGimnastica pentru 

organizarea actiunilor cuprinse in calendarul national 

 

Departamentul Marketing a realizat in cursul anului 2021 o serie de actiuni importante in 

atragerea de parteneri / sponsori ai Federatiei Romane de Gimnastica, respectiv : 

• Elaborarea unui contract standard de parteneriat multianual si / sau sponsorizare in care sa 

fie clar definita oferta FRGimnastica  

• Construirea unei baze de date cu partenerii/ sponsorii FR Gimnastica si comunicare 

regulata ( lunara ) catre acestia a rapoartelor de vizibilitate in spatiile media ( TV, online, 

presa scrisa )  

• Intocmirea aplicatiilor specifice pentru fiecare partener/ sponsor  

• Urmarirea si efectuarea de prezentari dedicate atragerii de noi parteneri/ sponsori in directa 

legatura cu politicile acestora de acordare a finantarilor pe baza de proiecte  

• Aplicatii de finantare adresate  primariilor / autoritatile locale din localitatile in care FR 

Gimnastica a organizat competitiile nationale / internationale  

 

Federația Română de Gimnastica a colaborat în anul 2021 pentru îndeplinirea obiectivelor 

propuse și organizarea evenimentelor sportive cu  32 sponsori (Fundația Casa Campionilor, 

Apleona, Business Lease, B&b Collection, S.C. Lingemann Beschaffungssysteme SRL, Qwerty 

Development Macada-m SRL, SC BRENNTAG SRL, Nestle Romania SRL, Remedia, Christian 

Moreau, IWA, Sterge, Heidi, Tiriac Auto, Hyundai, Socend, Asclepios SRL, Decathlon Bistrița, 

Decathlon Constanța, Romaqua Group, Caroli Foods, SC REMIX COM SRL, MASPEX România, 

Societatea Laboratoarele Medica SRL, Ruvix, Constantin Nautics, Nescafe, Pepsi, La Fântâna, 

Domino’s Pizza, Fitness, Pro Natura) dintre care 16 sponsori  permanenți (pe tot parcursul 

anului) și 16 sponsori ocazionali (parteneri în cadrul anumitor evenimente sportive desfăsurate). 

  

https://donatii.frgimnastica.com/portal.html
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În anul 2021 Federația Română de Gimnastică a obținut finanțare, de la autoritătile locale 

competente, in valuare de 123.403,91 lei prin intermediul Legii 350/2005 pentru organizarea și 

desfăsurarea următoarelor Competiții Naționale: 

Nr. 

Cure

nt 

Denumire campionat Loc de 

desfăsura

re 

Perioada de 

desfășurare 

Autoritatea 

finanțatoare 

1. Campionatul Național Individual 

și pe Echipe al Juniorilor III, 

Gimnastică Artistică Masculină 

Lugoj 26.05-

29.05.2021 

Primăria 

Municipiului 

Lugoj 

2. Campionatul Național de 

Gimnastică Aerobică * 

Arad 14.10-

17.10.2021 

Centrul 

Municipal de 

Cultură Arad 

  

*Cerere de finanțare realizată în parteneriat și depusă de ASOCIATIA SPORTIVĂ GYMTEAM 

ARAD. 

S-au realizat pe parcursul anului 2021 următoarele acțiuni: 

- Proiecte pentru finanțarea Campionatelor Naționale; 

- Cereri de sponsorizare pentru fiecare eveniment desfășurat; 

- Realizarea unui contract standard de sponsorizare; 

- Urmărirea îndeplinirii obligațiilor FRG față de sponsori; 

- Transmiterea rapoartelor media lunare către sponsori; 

- Comunicări către sponsorii existenți; 

- Crearea unei baze de date cu partenerii FRG. 

 

Departamentul Comunicare  

 

În cadrul departamentului de comunicare, în anul 2021 au fost realizate 106 știri prin intermediul 

site-ului http://frgimnastica.com , un număr de 19 evenimente publicate. În același timp fost 

realizate actualizările platformelor social media și a site-ului http://frgimnastica.com.  

 

În ceea ce privește platformele social media, echipa de comunicare FRG a realizat prim 

intermediul platformei Facebook https://www.facebook.com/frgimnastica/, un număr de 233 de 

postări și 40 transmisiuni în direct, impactul paginii fiind la finele anului de 2.343.906, și cu un 

număr de urmăritori de 31.699.  

 

Pagina de Instagram https://www.instagram.com/frgimnastica/  înregistrează un număr de 2.142 

de urmăritori, 103 postări și cu un impact de 31.597.   

 

Pagina de YouTube https://www.youtube.com/c/FederațiaRomânădeGimnastică, înregistrează 

un număr de 467 de abonbați și are disponibile aparițiile televizate ale FRG.  

 

În același timp, FRG a avut pe parcursul anului 2021 un număr de 392 de apariții în spațiul TV, 

la care se adaugă 446 de aparții în presa online. 

 

FRG, în anul 2021 și-a început activitatea media și pe platforma LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/federația-română-de-gimnastică, cu un număr de 28 de 

utilizatori. 

http://frgimnastica.com/
http://frgimnastica.com/
https://www.facebook.com/frgimnastica/
https://www.instagram.com/frgimnastica/
https://www.youtube.com/c/FederațiaRomânădeGimnastică
https://www.linkedin.com/company/federația-română-de-gimnastică
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Departament Organizare Evenimente sportive (competiții, training camp, etc) 

 

A avut o activitate sustinuta pornind de la agregarea calendarului de actiuni national si 

international in directa colaborare cu departamentele tehnice, fiind direct responsabil de derularea 

in bune conditii a tuturor actiunilor/evenimentelor organizate de FRGimnastica. 

 

 Departamentul  Resurse Umane , a avut o activitate intensa , avand in vedere shimbarile in 

structura organizatorica a FRGimnastica , transformarea acesteia dintr-o structura piramidala intr-

una matriciala  .Aparitia  de noi activitati prestate in mod sistematic a necesitat un efort deosebit 

in stabilirea rolurilor si responsabilitatilor si in reflectarea acestora in fisele posturilor , respectiv 

contractelor de munca . 

Ritmul alert de lucru la nivelul F R Gimnastica, cu solicitarea efectuarii multor ore suplimentare , 

a deplasrilor pe perioadele de organizare concursuri , a determinat unele fluctuatii in structura de 

personal , fie prin demisii fie prin redistribuiri interne . 

Noile angajări pentru pozițiile din departamentele tehnice s -au efectuat conform legislației in 

vigoare prin postarea acestora transparenta si organizarea de concursuri . 

Optimizarea contractelor cu sportivii si echipele de antrenori reprezintă un obiectiv prioritar al 

departamentului Resurse umane pentru anul 2022, in vederea asigurării unui climat competitiv si 

stabil  pe întregul ciclu olimpic  

 

Departamentul  de Proiecte  Europene, au fost derulate urmatoarele actiuni absolut vitale  in 

contextul unei finanțări in scădere de la bugetul de stat pentru sustinerea acestui sport,respectiv : 

• Identificaree/ definirea necesitatilor FR Gimnastica la toate nivelurile si catre toate 

disciplinele – Definirea proiectului multianual „ GIMNASTICA _ BRAND ROMANESC 

„in care sunt descrise directiile prioritare de actiune pentru redresare si dezvoltarea 

gimnasticii din Romania, cu scopul reainstalarii sportivilor romani in topul ierarhiei 

mondiale  

• Identificărea surselor posibile de finantare, nationale , inetrnationale – fonduri 

nerambursabile bazate pe proiecte de interes national / international  

• Întreprinderea demersurilor necesare pentru a promova includerea la finantare (beneficiari 

eligibili si activitati eligibile) a infrastructurilor sportive (reabilitare, extindere si dotare 

corespunzatoare), a activitatilor sportive (mai ales in randul copiilor si a tinerilor) si a 

formarii continue a personalului tehnic din gimnastica  (atleți, antrenori, personal suport). 

• Urmărirea constanta a oportunitatilor de finantare pentru activitățile sportive si 

infrastructura aferenta si aplicarea pentru finantare in cadrul programelor nationale si 

europene active (Kaufland - IN STARE DE BINE, ERASMUS+, Pilot Projects and 

Preparatory Actions).  

Astfel, FRG s-a implicat activ în promovarea si introducerea/ acceptarea in cadrul programelor de 

finantare a următoarelor tipuri de proiecte : 

• lucrări de construire/ extindere/ modernizare si dotare a bazelor sportive aferente unităților de 

învățământ si cluburilor sportive; lucrari de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a 

infrastructurii destinate turismului sportiv; actiuni de digitalizare a activității structurilor 

publice cu personalitate juridica de drept public si de interes local aflat în subordinea organelor 

administrației publice centrale/Consiliului Local al municipiului/orașului/comunei in scopul 
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eficientizării activității acestora si creșterii performanțelor – In cadrul Programelor 

Operationale Regionale (Bucuresti Ilfov, Centru, Sud-Est, Nord-Est, Vest, Nord-Vest, Sud-

Vest si Sud) in diferite etape ale consultărilor publice (versiunea 1, versiune 2 si versiunea 3 

acolo unde acestea au fost promovate);  

• ”Sprijinirea Sportivilor aflați la final de carieră pentru dobândirea de competențe în vederea 

reintegrării pe piata muncii” – introdusă ca si acțiune distincta finanțabilă in cadrul 

Programului Operațional Educație si Ocupare 

• Acțiuni specifice pentru abordarea problemelor de ocupare/tranziție pe piața muncii pentru 

sportivii la final de cariera si antrenori, in cadrul Programului Operațional Educație si 

Ocupare; 

• Promovarea acțiunilor specifice de reabilitare a infrastructurii sportive, formare profesională / 

dezvoltare de noi abilități și competențe pentru tinerii sportivi (formarea sportivilor legitimați 

in loturi naţionale (LN), centre național olimpice de pregătire a juniorilor (CNOPJ) si burse 

olimpice de pregătire a juniorilor (BOPJ)  pentru continuarea unei cariere in gimnastica si dupa 

incheierea activitatii lor), promovarea practicării diferitelor forme de sport in cadrul 

infrastructurii sportive deja existente, prin prezentarea a trei fise de proiect,  în cadrului 

Planului Teritorial de Tranziție Justă Hunedoara.   

• Promovarea proiectului: MODERNIZAREA SI  DEZVOLTAREA COMPLEXULUI 

SPORTIV (din incinta Liceului cu Program Sportiv ”Cetate”  DEVA) – în regiunea Vest, in 

cadrul POR NV 2021-2027, proiect ce propune reabilitarea, modernizarea si dotarea 

infrastructurii educationale si sportive (25 Sali de clasa, 4 Sali de gimnastica, camin, corp 

școală, corpuri auxiliare, pista de atletism/jogging, amenajare spații exterioare pentru 

gimnastica si Parkour) in cadrul Programului Operațional Vest 2021-2027;  

• Promovarea proiectului ”Educația sportiva o speranta pentru reducerea abandonului scolar - o 

șansă pentru viitorul generației XXI” – în regiunea de dezvoltare Nord-Est1, in cadrul POR NE 

2021-2027, proiect ce include: reabilitare Sala Gimnastica ”Nadia Comaneci” si dotare, 

reabilitare Sala Atletică grea (lupte, judo, etc) si dotare, construcție noua sala Haltere si Box si 

dotare, reabilitare si extindere Cladire hotel si Cantina (si dotare), reabilitare si extindere bloc 

alimentar, reabilitare si extindere Sala fitness, constructie noua bazin de inot, reabilitare sediu, 

refacere spatii verzi, extindere parcare. 

• Promovarea proiectului ”Parc de agrement sportiv, Constanta” – Reabilitare si extindere 

facilități sportive– în regiunea de dezvoltare Sud-Est, in cadrul POR SE 2021-2027; 

• Promovarea proiectului: PARCUL NATIONAL DE GIMNASTICA, COMPLEX 

SPORTIV SI DE AGREMENT, in cadrul Programului Operaţional Regional București-Ilfov 

2021-2027, scopul acestui proiect fiind de a crea o infrastructura integrata si complexa 

necesara practicării gimnasticii ca forma de dezvoltare sanatoasa si armonioasa, sub toate 

formele ei, de la cea mai frageda varsta (1 an si 8 luni) pana la + 75 ani, in spatii interioare si 

exterioare, asigurând in acelasi timp conditiile necesare  in pregătirea gimnasticii de înalta 

performanta, de formare profesionala a specialiștilor si de organizare a  unor 

competiții/evenimente  naţionale si  internaționale, pe o suprafata de 16 ha; 

• Promovarea următoarelor proiecte pentru a fi incluse la finantare in cadrul Programului 

Operaţional Incluziune si Demnitate Sociala: 

o ”Gimnastica , ABC -ul mișcării si al dezvoltarii sănătoase si armonioase a noilor 

generatii de copii” proiect care vizeaza implementarea la nivelul comunitatilor rurale 

care detin Sali de sport ( realizate de CNI – si/sau de autoritaile locale ) a unui program 
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multi anual de practicare a gimnasticii (dotare cu infrastructura mini-gym, dezvoltarea 

unei aplicatii digitale ce include exercitii specifice nivelului de dezvoltare a copilului, 

cu importante tutoriale pentru promotori, asigurarea accesului copiilor din medii 

defavorizate – burse, transport gratuit, tabere școlare, evenimente indoor si outdoor); 

o ”Construirea unor centre regionale de recuperare medicala la standarde 

tehnologice actuale”, proiect ce vizeaza constructia unor centre specializate de 

recuperare medicala post efort si / sau post traumatica in baza metodelor științifice de 

tratament. Constructia si dotarile acestor centre trebuie sa acopere complexitatea 

problemelor cu care se pot confrunta copiii antrenati in activitati sportive.  

 

In paralel cu aceste inițiative, Federatia Romana de Gimnastica a urmărit oportunitățile de 

finantare existente pe plan național si european si aplicat pentru finanțare în cadrul acestora: 

- Proiectul European ABC GIM FUN - ,,The ABC of Gymnastics Innovative 

Methodology for Unified Norms“, aplicat in cadrul apelului de proiecte al Comisiei Europene 

“PROGRAME SPORTIVE PENTRU SPORTURI DE MASĂ ȘI INOVARE ÎN 

INFRASTRUCTURĂ” ( PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION), vizează dezvoltarea 

a două noi discipline Gym for All și Parkour, prin promovarea unor noi forme de activitate fizică, 

cu echipament  ușor de manipulat, sprijinite tehnic de o aplicație digitală, ce va sta la dispoziția 

tuturor antrenorilor si profesorilor de sport din România. Activitățile proiectului vor fi 

implementate în 4 dintre cele mai mari orașe din România: București, Cluj, Constanța și Iași, se 

vor înscrie cel puțin 80 de copii cu vârste curpinse între 4-14 ani, iar 5% din participanții 

proiectului  vor proveni din grupuri vulnerabile. Regulamentul acestui program European prevede 

obligativitatea asigurării unei co-finanțări de 20% din valoarea toatală a proiectului. Bugetul total 

al proiectului este de 542.570 euro, iar co-finanțarea necesar a fi asigurată  este   de 

aproximativ 110.000 euro.  

 

- Proiect European B.I.G - ,, Bridges in Gymnastics”, aplicat in cadrul apelului de 

proiecte al Comisiei Europene “ERASMUS-SPORT-2021-SSCP". Acest proiect este realizat in 

parteneriat cu Federatia Italiana de Gimnastica si vizeaza dezvoltarea si imbunatatirea abilitatilor 

sportivilor si antrenorilor de gimnastica artistica feminina prin organizarea a doua tabere de 

pregatire sportiva, una in Romania si una in Italia. Deasemenea, se urmareste promovarea 

gimnasticii generale ca si instrument in mentinerea unui stil de viata sanatos prin realizarea de 

materiale didactice interactive. Toate materialele de bune practici realizare in cadrul proiectului 

vor fi distribuite la nivel national si European. 

 

- Proiect national ,,Gym is FUN and is for ALL” aplicat in cadrul programului ,,În 

stare de bine" Kaufland. Proiectul este realizat in parteneriat cu Salvati Copiii si  urmareste 

promovarea gimnasticii ca instrument pentru incluziunea socială a copiilor proveniți din grupuri 

vulnerabile, cu vârste cuprinse între 6-11 ani. Proiectul urmareste dezvoltarea unei curricule 

sportive si psihologice pentru integrarea activitatilor de gimnastica si a unor ore de psihologie in 

3 scoli din Municipiul Bucuresti. 

 

- Proiect pilot Academia de Gimnastica, vizeaza promovarea gimnasticii ca  

instrument in formarea unui stil de viata sanatos prin atragerea unui numar cat mai mare de 

participanti din invatamantul prescolar si ciclul primar, cu varste cuprinse intre 4-11 ani,  proveniti 

din gradinite si scoli atat private cat si de stat. Proiectul urmareste dotarea sălilor de sport din 

incinta școlilor/gradinițelor și implementarea activitatilor de gimnastica, cauza ce va genera un 

impact pozitiv asupra societati prin formarea de noi locuri de munca. S-au facut demersuri 

pentru: Ciolpani (Județ Ilfov, Primăria Sectorului 2 și Club Sportiv Dinamo București)si se 
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intentioneaza extinderea demersurilor si replicarea proiectului la scara nationala cu 

sprijinul Consiliior Judetene si autorlitatilor locale / Primarii si Inspectorate scolare la nivel 

de sate, commune si  orase  

 

• Aplicatie pentru finantare proiect impreuna cu COSR , adresata SNN – Societatea 

Nationala Nuclearelectrica  “Performanta sprijina performanta”, proiect adresat 

federatiilor olimpice ce vizează cresterea “know-how”-ului la nivelul loturilor 

olimpice, cu potential de medalii la Jocurile Olimpice Paris 2024, prin implementarea 

urmatoarelor 3 masuri strategice: atragere de antrenori internaționali și menținerea lor 

pe perioada ciclului olimpic de pregatire, organizare anuala stagii de practică pentru 

antrenori și sportive, achiziționare echipamente de monitorizare de tip Polar și sistem 

digital Fujitsu de urmărire și analiză a execuției elementelor de dificultate din 

gimnastică. 

 

• Aplicatie pentru finantare proiect impreuna cu COSR adresata  Hidroelectrica, 

proiect adresat federațiilor olimpice si propune 6 direcții strategice de support pentru 

dezvoltarea sportului de performanță: atragere de antrenori internaționali, sprijin 

financiar pentru sportivii si antrenorii de elită, achiziționare set complet de aparatură 

competițională de gimnastică, organizarea competiției Cupa României, sprijin 

financiar pentru specialiștii din  Comisia Tehnică. 

 

• Aplicate de finanatre proiect impreuna cu COSR adresata Romgaz,  proiect 

adresat federațiilor sportive naționale ce vizează: atragerea de antrenori cu experiență 

internațională, organizarea de cursuri de specializare si perfecționare a antrenorilor de 

tip hands-on pentru fiecare disciplină în parte, achiziție de echipamente de monitorizare 

functii vitale sportivi și achiziție de echipamente pentru creșterea calitații recuperării 

sportivilor din loturile olimpice. 

 

Parcurgerea demersurilor de mai sus si pregătirea proiectelor propuse a reliefat o serie de dificultăți 

în atragerea fondurilor:  

- In cazul infrastructurilor sportive afiliate  situația juridică a infrastructurii este 

incerta, în cele mai multe dintre cazuri, împărțită intre Unitatea Administrativ Teritoriala (care cel 

mai adesea detine proprietatea terenului), MS (proprietate clădiri), DJTS, Ministerul Educatiei 

(proprietate clădiri / Operare), fapt care îngreunează procesul de aplicare  

- Pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura sunt necesare studii tehnice 

preliminare (prefezabilitate, fezabilitate si proiect tehnic) si servicii de consultanta pentru 

dezvoltarea documentaţiilor de finantare (fondurile necesare fiind semnificative, raportat la 

capacitatea Federației / Structurilor afiliate de a susține aceste demersuri) 

- In marea lor majoritate proiectele cu finantare externa (naţională sau europeana) 

solicita si existența unei co-finanțări (care poate ajunge la 20% - cum este cazul proiectului mai 

sus prezentat), pentru care, existența unui fond de sustinere din bugetul de stat este esențială.  
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Capitol 9 

 

PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR, 

ALTELE DECÂT CELE FINANCIARE 
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Probleme întâmpinate în realizarea obiectivelor, altele decât cele financiare 

 

Avand in vedere ca gimnastica artistica este o disciplina cu in Romania, fiind cea mai 

medaliata disciplina de-a lungul timpului, acest fapt nu a contribuit cu nimic in cee ace priveste 

dezvoltarea si imbunatatirea conditiilor de antrenament din Romania.Toata lumea stie ca 

practicarea unei discipline atat de spectaculoase, care se desfasoara pe 4 aparate GAF – si 6 aparate 

GAM cu grad mare de dificultate – nu se poate dezvolta decat asigurand o infrastructura adecvata 

care sa dezvolte si da diminueze riscul accidentarilor la sportive. 

• Lipsa salilor dar mai ales a dotarii acestora cu aparatura corespunzatoare cat si a 

celei de invatare, cu precadere in salile de gimnastica subordonate MC, lipsa interesului pentru 

selectia permanenta, a antrenorilor – profesorilor, lipsa educatiei parintilor pentru miscare si de 

dezvoltare a copiilor intr-un mediu sanatos, pandemia cu SARS COV2, a redus semnificativ 

numarul de copii practicanti in gimnastica. 

• Numărul foarte mic al antrenorilor de performanță din secții,   

• Numărul (mic) studenților din universitățile/facultățile de profil cu specializare 

gimnastică și al celor care în cadrul scolilor de antrenori optează pentru specializarea gimnastică, 

• Calitatea pregătirii absolvenților de studii superioare în domeniul sportului de 

performanță și respectiv al gimnasticii artistice, 

• Lipsa posturilor pentru angajarea celor care finalizează studiile și doresc o carieră 

în domeniul gimnasticii artistice, 

• Lipsa motivării financiare adecvate, 

• Lipsa cadrului legislativ adecvat pentru o bună desfășurare a activitătii în CSS uri 

(lucrul în cuplu, normarea, procesul de pregătire pe durata vacanței, etc) 

• Cadrul organizatoric (care a lipsit până cu puțin timp în urmă) de desfășurare a 

activității la nivelul structurilor finanțate de MS/COSR - criterii, reguli, politici de selecție, 

evaluare, susținere financiară, etc și care a determinat cheltuirea ineficientă a resurselor financiare, 

• Lipsa predictibilității susținerii financiare, (anual și pe ciclu Olimpic) 

• Bugetele aprobate și implementate târziu (aprilie – mai)  

• Lipsa resurselor financiare pentru specializarea antrenorilor, coregrafilor, 

phisioterapeuților, pentru înalta performanță (stagii de pregătire, schimburi de experiență cu țări 

cu expertiză și cunoștințe avansate în gimnastică); 

o La nivel de performanta si inalta performanta, dificultatile cu care se confrunta 

gimnastica reprezinta un pericol permanent de a se reduce numarul sportivilor practicanti din 

urmatoarele inconveniente: 

• Numărul mic și starea de sănătate a sportivelor senioare prezente în pregătire la 

momentul actual, 

• Numărul relativ mic și starea de sănătate a junioarelor prezente în centrele de 

pregătire la momentul actual, 

• Numărul redus (în comparație cu 2019) de sportive participante la CN junioare III 

și II 2020/2021 

• Numărul redus al sălilor de gimnastică și răspândirea lor la nivel national, 

• Dotarea sălilor de gimnastică (învechită, deteriorată, neadaptată deloc cerințelor 

actuale nici măcar la nivel de junior mici) 

• Insuficienta alocare de fonduri pentru competiții internaționale de pregătire, 
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• Lipsa resurselor financiare și a cadrului legislativ pentru dotarea sălilor de 

gimnastică existente și pentru înființarea de noi secții pe tot teritoriul țării, 

• Lipsa unui set complet de aparate dedicate organizării competițiilor Naționale, 

• Lipsa (până de curând) unei echipe medicale interdișciplinare dedicate sportivelor 

din cadrul loturilor de junioare și senioare, 

• Lipsa aparaturii/resurselor suficiente în vederea  refacerii după accidentări sau după 

efort, sau pentru semnarea de protocoale cu clinici locale dotate corespunzător, timpul foarte lung 

de recuperare medicală și nesiguranța în diagnosticare ducând implicit la pierderea timpului de 

pregătire, 

• Dificultățile cu identificarea și motivarea financiară a personalului medical auxiliar 

(asistente medicale, kinetoterapeuți, maseuri) cât și a pedagogelor care să asigure asistența cu 

timpul liber și pe timpul nopții în timpul centralizării, 

Toate cele enuntate mai sus, reduc numarul de practicanti atat la nivel de selectie cat si la 

cel de inalta performanta. In urma celor analizate, FRG a identificat urmatoarele amenintari: 

- Subfinanțarea întregului sistem, 

- Deprofesionalizarea specialiștilor din gimnastică, 

- Scăderea numărului de sportive legitimate în secțiile de gimnastică, 

- Scăderea numărului de sportive la    nivel de performanță și înaltă performanță, 

- Scăderea numărului de antrenori de gimnastică, 

- Infrastructura la nivel Național, (săli puține cu răspândire slabă) 

- Dotarea sălilor (perimată, insuficientă până la inexistentă!) 

- Pierderea avantajului competitiv construit de-alungul anilor, 

- Exodul antrenorilor în alte state datorat atât slabei motivări financiare cât și 

condițiilor precare de pregătire, 

- Mediatizarea excesivă a aspectelor negative din gimnastică în comparație cu cele 

pozitive și creerea unei imagini injuste inducând impresia unei discipline  dure, austere, bazată pe 

abuzuri,  

- Pierderea tradiției construite de-alungul anilor, pe care prin ceea ce si-a propus sa 

intreprinda in ciclul 2021 – 2024, prin promovarea in media a tuturor actiunilor propuse, a 

frumusetii acesteia, prin lansarea de proiecte de promovare a disciplinelor din gimnastica, prin 

atragerea de fonduri europene in vederea sprijinirii sectiilor afiliate din tara cu cele necesare, prin 

perfectionarea continua a specialistilor, crede ca va putea elimina impreuna cu sprijinul MS si 

COSR, o parte dintre aceste amenintari. 

 

In cadrul Departamentului Proiecte Europene  

Probleme identificate care necesita solutionare la nivel MS : 

- Lipsa unei surse de co-finantarea destinata proiectelor ce acceseaza fonduri 

Europene 

- Lipsa sprijin financiar destinat demararii studiilor initiale (proiecte de infrastructura  
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