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“SISTEMUL DE CULTURĂ FIZICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ”

Lecţia 22
TEMA: “Principiile de organizare a sistemului de
cultură fizică.
Structura sistemului de cultură fizică în
Republica Moldova”.

Principiile de organizare a sistemului de educaţie fizicăşi sport.
1.Asigurarea practicării continue şi simultane a exerciţiilor fizice - Art.3 (2) şi (3)
din Legea educaţiei fizice şi sportului - în rândul tuturor categoriilor de populaţie din ţara
noastră. Acest principiu se concretizează în strategiile generale şi specifice de dezvoltare a
educaţiei fizice şi sportului.
2.Diferenţierea activităţilor de educaţie fizică şi sport în funcţie de preferinţele şi
aptitudinile cetăţenilor. Formele simple de practicare a educaţiei fizice şi sportului trebuie
să ocupe în cadrul sistemului locul determinat de aplicarea principiului cererii şi ofertei.
3.Principiul unităţii conducerii, răspunderii şi competenţei profesionale.
Sistemul de educaţie fizică şi sport din Republica Moldova este conceput într-o structură
ierarhică astfel încât fiecare individ cu atribuţii de conducere să aibă stabilite cu precizie
responsabilităţile şi sfera de acţiune. Astfel, antrenorii au un anumit statut în faţa
sportivilor pe care îi conduc şi alte îndatoriri faţâ de conducerea cluburilor şi federaţiilor.
4.Principiul creşterii eficienţei în educaţie flzică şi sport. Acest principiu vizează
două aspecte strâns legate între ele. Pe de-o parte se caută atingerea obiectivelor
referitoare la starea de sănătate, dezvoltarea capacităţii motrice, favorizarea
integrării sociale prin practicarea exerciţiilor fizice ş.a., cu economie de energie şi
mijloace printr-o bună organizare şi conducere şi, pe de altâ parte, se referă la valorificarea
maximă a cheltuielilor necesare asigurârii unui personal calificat şi dotării materiale
indispensabile practicării educaţiei fizice şi sportului.

Structura sistemului de cultură fizică în Republica Moldova.
Structura organizaţională – este principala carateristică în formarea sistemului de dirijare
în domeniul culturii fizice şi sportului. Este necesar de menţionat faptul, că domeniul culturii fizice şi
sportului, din punct de vedere managerial, este dirijat în ansamblu de organizaţii de stat,
nonguvernamentale şi comerciale (fig.22.1).
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Fig.18.1.Organigrama domeniului culturii fizice şi sportului
în Republica Moldova

Structurile sportive sunt organizaţii specializate, constituite de persoane fizice sau juridice
în scopul organizării şi administrării activităţilor din domeniul culturii fizice şi sportului. Acestea sunt:
Asociaţiile sportive – pot fi :
asociaţii formate din persoane fizice sau juridice, ce au ca obiectiv promovarea uneia sau mai multor
probe sportive, practicarea şi participarea de către membrii acestora la activităţi şi competiţii sportive;
asociaţii teritoriale care se constituie de sine stătător sau în cadrul instituţiilor publice ori private,
având ca scop participarea membrilor acestora la competiţiile sportive locale.
Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică. Pentru participare la competiţiile
sportive naţionale şi internaţionale, cluburile urmează să se afilieze la federaţia naţională
corespunzătoare. În fig.22.2. se reflectă interacţiunea clubului sportiv studenţesc cu diferite structuri
ale universităţii.
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Fig.22.2. Organigrama de activitate a clubului sportiv universitar
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