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Sportul este unul dintre cele mai bune instrumente
prin care noile generații de copii ai României se pot
forma pentru a reuși în viață, bazându-se pe principii
morale și conturându-și caractere puternice. În acest
context, Comitetul Olimpic și Sportiv Român trebuie să
depună toate eforturile pentru coagularea factorilor
decizionali din domeniul sportului, ai educației, ai 
culturii, dar și din domeniul economic, astfel încât
funcțiile sociale ale sportului să fie puse cât mai bine în
va loare, cu scopul de a crea o societate armonios 
dezvoltată, respectând anticul dicton latin „Minte 
sănătoasă în corp sănătos“.

Descoperind și formând noi campioni, oferim modele
de urmat pentru copiii noștri și creăm noi simboluri
pentru România. 

Prin toate acestea, putem susține și consolida 
poziția României în elita sportului mondial, 
promovându-ne valorile naționale într-o lume aflată 
în căutarea unității în diversitate. 

O generație de copii crescută în spiritul 
valorilor morale și spirituale tradiționale, 
armonios dezvoltată, conform dictonului 
Mens sana in corpore sano

„

Unitate în diversitate - o nouă provocare
VIzIUNE

VALORI

MISIUNE

PRIORITĂȚI
STRATEGICE

Menține și consolidarea construcției puternice menite
să asigure stabilitatea proceselor de pregătire sportivă și
protejarea evoluției fiecărui membru al Team Romania,
în conformitate cu realitățile naționale și internaționale 

1. Resurse umane;
2. Infrastructură;
3. Resurse financiare;
4. Competiții / Activitatea

sportivă;
5. Știința sportului;

6. Comunicare publică/
consolidarea imaginii;
7. Consolidarea rolului

COSR în activitatea spor -
tivă de elită în România
și pe plan internațional.

Tradiție Pasiune

Să descoperim și să formăm noi campioni, simboluri
pentru România, și modele pentru copiii noștri

Respect Excelență
Mândrie
națională
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Palmaresul impresionant al sportului românesc nu
s-ar fi putut realiza în afara PASIUNII cu care marii
noștri campioni s-au dedicat disciplinelor care
aveau să le aducă consacrarea. 

Totodată, fără RESPECT față de valorile generale
ale societății, fără respect pentru munca depusă
de fiecare component al echipei, dar și fără 
respect pentru adversar, nu este posibilă marea
performanță.

Dictonul Citius Altius Fortius a reprezentat 
întotdeauna dorința de autodepășire, lupta cu sine 
însuși a campionului în cursa pentru atingerea
perfecțiunii. Nadia a reușit. Și după ea și alte mari
legende ale sportului românesc. Ca atare, 
EXCELENȚA este o altă valoare la care Comitetul
Olimpic și Sportiv Român ține foarte mult și o 
promovează în întreaga sa activitate, care nu se
oprește doar la sport, ci se extinde inclusiv în
domeniul managementului sportiv sau al 
comunicării și imaginii publice.

În întreaga noastră activitate am fost și vom fi 
motivați de sentimentul MÂNDRIEI NAȚIONALE,

pe care orice român o încearcă de fiecare dată
când drapelul României se înalță pe cel mai înalt
catarg al festivităților de premiere. 

Și pentru că de-a lungul anilor România a făcut
școală în multe discipline, fiind chiar deschizătoare
de drumuri în înalta performanță, punem un 
accent deosebit pe TRADIȚIE și pe tot ceea ce a
creat valoros sportul românesc, de la marile 
legende și până la exemple de bună practică în
pregătirea sportivă specifică.

Așadar, cu pasiune, în deplin respect, promovând
excelența, motivați de sentimentul mândriei
naționale și punând preț pe tradiție în întreaga
noastră activitate, vom implementa principii 
nenegociabile, care, respectate de către toți 
membrii, vor întări cultura organizațională a
Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Mare cât inima mea...
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Comitetul Olimpic și Sportiv Român își va menține
și își va consolida construcția puternică menită să
asigure STAbILITATEA PROCESELOR DE PREgăTIRE
sportivă și să protejeze evoluția fiecărui membru,
în conformitate cu realitățile naționale și 
internaționale al căror impact îl resimțim cel mai
mult astăzi.

Totodată, interdisciplinaritatea și gradul de 
complexitate la care fenomenul sportiv a ajuns,
totul dublat de explozia informatică și de 
digitalizarea globală, ne obligă să punem un 
accent deosebit pe CERCETAREA șTIINȚIfICă
și pe INOvAREA în domeniul sportului.

În același timp, misiunea noastră este și aceea de
a PROMOvA vALORILE OLIMPISMULUI, care, 
dincolo de întrecerea sportivă, reprezintă 
dezvoltarea spiritului, promovarea fair-playului, 
a colaborării și cooperării, a solidarității la nivelul
întregii Românii.

Creativitate și inovare...

Explozia informatică și digitalizarea globală 
ne obligă să punem un accent deosebit 
pe cercetarea științifică și pe inovare.

„
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Pentru viitorul ciclu olimpic, ne propunem o serie
de priorități strategice care să ne permită 
îndeplinirea misiunii asumate. În acest scop, ne
vom concentra atenția în următoarele direcții:

Consolidarea RESURSEI UMANE este un factor
extrem de important, și de aceea focusul va fi pe
programele de perfecționare și dezvoltare 
profesională, atât la nivelul tehnicienilor din sport,
cât și la nivel de management al sportului, prin
accesarea Programului Operațional de Educație și
Ocupare 2021-2027.

Totodată, vom sprijini susținut dezvoltarea 
INfRASTRUCTURII SPORTIvE. Vom pune accent pe
SUSTENABILITATE, ceea ce presupune ca 
dezvoltarea infrastructurii sportive să se facă prin
implementarea noii strategii de la nivelul Uniunii
Europene, care prevede reducerea la zero a 
emisiilor de carbon până în 2050. Acest deziderat
va fi posibil prin accesarea fondurilor europene
destinate eficientizării energetice a clădirilor prin
programul guvernamental care vizează investiții de
amploare în infrastructura dedicată sportului. Vom
continua să dezvoltăm și să mo dernizăm bazele de
pregătire ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român,
ale Centrelor Naționale Olimpice pentru Pregătirea
Juniorilor  (CNOPJ) și ale Centrelor Naționale
Olimpice pentru Pregătirea Tineretului (CNOPT).

1

2

Încrederea dă încredere!
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Atragerea de RESURSE fINANCIARE este o
mare provocare în această perioadă. Vom dezvolta 
instrumentele prin care să facem mai atractivă și
mai ofertantă pentru mediul de afaceri activitatea
Comitetului Olimpic și Sportiv Român, astfel încât
să creștem ponderea sponsorizărilor în bugetul
nostru gene ral.

Toate eforturile noastre vor avea ca scop final
reprezentarea României la marile COMPETIȚII
OLIMPICE, Tokyo 2021, Beijing 2022, Paris 2024,
Milano/Cortina d’Ampezzo 2026 și Los Angeles
2028, iar pentru aceasta vom acorda o mare
atenție activității de PREgăTIRE SPORTIvă, atât la
loturile olimpice, cât și în centrele naționale
olimpice de pregătire a tineretului și a juniorilor,
sprijinind totodată federațiile naționale în 
desfășurarea propriilor calendare competiționale
și a programelor de antrenament ale olimpicilor 
și ale tinerilor care au potențial pentru a se alătura
Team Romania.

4

3
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Digitalizarea și tehnologizarea sunt prezente în
toate domeniile de activitate, motiv pentru care
șTIINȚA SPORTULUI capătă noi valențe, care ne
pun în față noi provocări. În mandatul tocmai
încheiat, am dat în folosință Centrul Olimpic de
Testare și Asistență Stiințifică (COTAS), care vine în
sprijinul atât al loturilor olimpice, cât și, în general,
al sportivilor legitimați la federațiile sportive
naționale cu cele mai noi metode științifice menite
să eficientizeze eforturile desfășurate în cadrul
antrenamentelor, astfel încât obiectivele de 
performanță să poată fi îndeplinite. Este un prim
pas pe un traseu pe care vrem să continuăm,
aducând cât mai aproape de Team Romania cele
mai moderne tehnici și metode de pregătire și
refacere după efort.

Dezvoltarea comunicării și consolidarea imaginii
Comitetului Olimpic și Sportiv Român,
perceperea noastră ca parteneri de încredere, 
care ne desfășurăm activitatea ghidați după valori
olimpice unanim apreciate vor fi în continuare 
priorități. Vom continua să dezvoltăm 
PROIECTELE MEDIA începute în mandatul 
încheiat, în concordanță cu ceea ce se întâmplă 
pe plan mondial.

5

6
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Ne vom implica în continuare activ în toate 
organismele lucrative ale forurilor naționale și 
internaționale pentru CONSOLIDAREA ROLULUI
Comitetului Olimpic și Sportiv Român în activitatea
sportivă de elită atât în România, cât mai ales pe
PLAN INTERNAȚIONAL. COSR trebuie să rămână o
voce puternică la nivelul CIO, ANOC și EOC și un
partener pe care comunitatea olimpică 
internațională se poate baza.

7
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1. RESURSE UMANE

a. Creșterea numărului de sportivi eligibili 
pentru a fi selecționați în Echipele Olimpice și în 
Loturile Naționale care reprezintă România la
competițiile majore:

- Continuarea programelor motivaționale
pentru sportivii de performanță și specialiștii din
anturajul acestora, respectiv pentru toți ci cooptați
în CNOPJ, CNOPT și lotul olimpic.

- Programe care să asigure stabilitatea 
acti vității competiționale a sportivilor de înaltă
performanță, axate pe reconversia socială a
sportivilor, după retragerea lor din cariera
sportivă, având grijă pentru “a doua carieră”, 
pentru sprijinirea sportivilor în viața 
extrasportivă, prin programe pentru combinarea și
armonizarea educației cu sportul de performanță
și pentru formarea anumitor deprinderi necesare
în efectuarea primilor pași în cariera profesională
încă din timpul activității sportive de performanță. 

- Încurajarea sportivilor de performanță în
a-și continua carierele în țară și de a contribui la
performanțele sportive ale României.

- Atragerea în loturile naționale și olimpice a
sportivilor români care în prezent au reședința
și/sau activează în străinătate, respectiv 
îconti nuarea programului REPATRIOT.

- Lărgirea bazei de selecție pentru sportul

de performanță și încurajarea practicării sportului
pentru toți și la nivel de masă, implementând în
acest sens Programul Sportul se joacă, în parteneriat
cu Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul 
Educației și Cercetării și Institutul ASPEN, proiect
susținut de BCR.

b. Creșterea calității asistenței specifice pentru
sportivii de performanță:

- Formarea și perfecționarea antrenorilor, a
specialiștilor, a administratorilor și managerilor
prin programe de participare la cursuri, accesarea
de burse de studiu și schimburi de experiență.

- Programe de formare și perfecționare 
continuă pentru toate categoriile de specialiști din
anturajul sportivilor, prin întărirea colaborării cu
mediul academic și entități cu competențe în
domeniul formării de specialiști la nivel național și
internațional.

- Valorificarea experienței din activitatea 
în Comisiile CIO/ANOC/EOC în formarea și 
perfecționarea specialiștilor de profil din sistemul
sportiv din România.

- Atragerea voluntarilor în sport, concomitent
cu programe de formare a acestora, pe diferite
paliere de activitate în domeniul sportiv.

- Încurajarea și sprijinirea promovării 
specialiștilor români în forurile sportive și olimpice
la nivel european și internațional.
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c. Creșterea interesului în rândul copiilor și a
familiilor acestora față de Mișcarea Olimpică 
din România:

- Continuarea programelor cu caracter 
edu cativ, cultural și sportiv ale Academiei Olimpice
Române, cu rol principal în formarea și dezvoltarea
culturii sportive la nivel național, având ca efect
creșterea numărului de practicanți și de consumatori
de sport.

- Programe inovative care să crească gradul
de conștientizare a părinților privind rolul educativ
al sportului și olimpismului.

- Programe dedicate educării copiilor și 
tinerilor în spiritul unui stil de viață activ, bazat pe
practicarea regulată a exercițiilor fizice, chiar 
și online

2. INfRASTRUCTURă

a. Asigurarea stabilității și siguranței loturilor
olimpice și naționale în pregătirea pentru com-
petițiile majore la care reprezintă România:

- Reașezarea pe coordonate de calitate, 
performanță și utilitate a infrastructurii sportive
exi stente și adaptarea la necesitățile sportivilor de
elită.

- Dezvoltarea îparteneriat cu Compania
Națională de Investiții și cu Ministerul Fondurilor
Europene a unor proiecte de modernizarea a 
infrastructurii COSR, a MTS, dar și a MEC, pentru
dotarea și eficientizarea facilităților pentru sport.

b. Acces facil la baze sportive echipate pentru
înalta performanță, pentru toți sportivii care
reprezintă România la competiții internaționale
majore

- Sprijinirea Federațiilor Sportive Naționale
pentru dezvoltarea unor politici proprii de investiții
sau de accesare a infrastructurii existente, de 
utilizare și administrare a bazelor sportive.

- Sprijinirea Federațiilor Sportive Naționale
în colaborarea lor cu administrațiile publice 
centrale și locale, în sensul consultării reciproce în
cadrul proiectelor de modernizare sau extindere 
a infrastructurii existente, precum și a celor de 
construcție de noi facilități, prin colaborare cu 
autoritățile de dezvoltare regională.

3. RESURSE fINANCIARE

a. Creșterea autonomiei financiare a federațiilor
Sportive Naționale:

- Întărirea permanentă a federațiilor
sportive naționale prin promovarea unor măsuri
organizatorice și financiare care vor crea 
posibilitatea pentru federații de a pune în practică,
în mod eficient, propriile strategii de dezvoltare și
atragere de fonduri.

- Sprijinirea Federațiilor Sportive Naționale în
realizarea unor parteneriate în sistem public-pri vat.

- Sprijin și asistență pentru derularea de
programe de finanțare din partea forurilor
sportive internaționale, ca de exemplu programul 
Solidaritatea Olimpică.
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b. Creșterea veniturilor financiare ale COSR:
- Determinarea autorităților guvernamentale

să aloce un procent mai mare din PIB pentru sport
și pentru COSR. Totodată vom face demersuri și
pentru creșterea cotelor alocate de la Comitetul 
Internațional Olimpic, Solidaritatea Olimpică, 
Asociația Comitetelor Olimpice Europene, prin 
diversificarea și adaptarea programelor propuse și
prin intensificarea activității de relaționare cu 
autoritățile publice și locale, și a activităților de 
relații internaționale ale persoanelor care ocupă
funcții de reprezentare.

- Atragerea unui număr cât mai mare de
parteneri și sponsori pentru cât mai multe 
programe și/sau proiecte dezvoltate de către COSR
sau de către federațiile membre.

- Valorificarea Complexului Olimpic Sydney
2000, prin programe sportive, 
programe de testare și asistență științifică, 
programe educaționale și programe administrative
și de management. Includerea Complexului
Olimpic Sydney 2000 în circuitul programelor CIO,
ANOC și EOC.

c. Amplificarea posibilităților de atragere de 
fonduri în sport:

- Implicarea COSR, prin propuneri concrete de
modificări legi slative care să conducă la optimizarea
atragerii de parteneri și sponsori din sectorul privat, 
inclusiv implicarea în demersul de a obține un 
procent semnificativ din profitul Loteriei Române.

- Clarificarea sistemului de finanțare în 

mișcarea sportivă și a rolului fiecărei entități în 
vede rea unei finanțări optime a acestora, atât din
fonduri publice, cât și din fonduri private.

- Adaptarea proceselor și procedurilor 
administrative și promovarea unui flux simplificat al
finanțării.

- Promovarea principiilor transparenței, a 
responsabilității și a criteriilor de dezvoltare 
durabilă și performanță în procesele de finanțare.

4. COMPETIȚII

a. Reprezentarea României la cel mai înalt nivel
în Misiunile Olimpice privind participarea la 
competițiile multisport sub egida Comitetului 
Internațional Olimpic (CIO), a Asociației
Comitetelor Naționale Olimpice (ANOC), a  
Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC)
și la celelalte competiții majore de nivel 
european și internațional:

- Asumarea de către COSR a rolului de 
promotor principal al unei strategii generale de
evoluție care să conecteze sportul românesc la 
realitățile naționale și internaționale curente și de
perspectivă, și care să facă o corespondență 
coe rentă între sportul de înaltă performanță, 
cel de la nivelul cluburilor și cel de masă, școlar și 
universitar, având la bază o infrastructură 
modernă, solidă și ușor accesibilă, o finanțare 
transparentă și o administrare responsabilă 
și eficientă.
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- Asigurarea condițiilor cerute de sportul de
înaltă performanță contemporan.

- Perfecționarea programelor de evaluare a
participărilor la competițiile internaționale majore,
în special la Jocurile Olimpice (cu titlu de exemplu
menționez Forumurile de Evaluare a Potențialului
Olimpic al României, organizate la sfârșitul fiecărui
an al cvadrienalului 2017–2020). În baza rezultatelor
acestei evaluări, vom identifica modalități noi de
sprijinire și impulsionare a progresului în sportul
de performanță din România.

- Adaptarea și perfecționarea sistemului de
formare a sportivilor de înaltă performanță 
(identificare, selecție, metodică de pregătire, 
promovare, evaluare), în vederea participării cu
succes la competiții internaționale majore, 
în special la Jocurile Olimpice.

- Inițierea unui program de gândire 
strategică privind activitatea sportivă de 
performanță în România post-pandemie, pentru
identificarea conceptului actual optim care să 
asigure reprezentarea României la competițiile 
internaționale majore, în special la Jocurile
Olimpice.

- Reanalizarea și reașezarea Centrelor
Naționale Olimpice de Pregătire a Juniorilor
(CNOPJ), a Centrelor Naționale Olimpice pentru
Pregătirea Tineretului (CNOPT) pentru a asigura o
promovare continuă și de valoare spre Loturile

Olimpice și spre programul sportivilor olimpici de
elită (care în prezent poartă numele SAMURAI 2020
și care, probabil, în pregătirea pentru Jocurile
Olimpice Paris 2024 se va numi MUSCHETARI 2024).

- Continuarea politicii anti-doping atât pe
planul educației, cât și pe planul testării.

- Adaptarea permanentă la politicile și 
reglementările aplicabile în acest domeniu pe plan
național și internațional.

- Continuarea programului de dezvoltare a
sporturilor de iarnă din România, cu accent pe 
va lorificarea experienței de succes de la Jocurile
Olimpice de Iarnă pentru Tineret Lausanne 2020 
(2 medalii AUR, 1 medalie BRONz, 1 loc IV, 1 loc V,
2 locuri VI).

b. Consolidarea reputației României în domeniul
organizării de competiții și evenimente sportive:

- Sprijinirea Federațiilor Sportive Naționale
în relaționarea cu Federațiile Europene și 
Internaționale de specialitate, în vederea 
organizării în România a competițiilor și 
evenimentelor de interes sportiv de anvergură 
internațională.

- Atragerea de fonduri de la Comitetul 
Internațional Olimpic (CIO), de la Asociația
Comitetelor Naționale Olimpice (ANOC) și de la
Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC)
pentru acti vitatea sportivă internațională.
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c. Creșterea gradului de implicare a sportului în
formarea tinerilor din România:

- Încurajarea organizării de
evenimente/manifestări sportive pentru copii și
tineret, în mediul școlar și universitar, în 
colaborare cu Fe derațiile Sportive Naționale și cu
autoritățile publice (centrale și locale) cu activitate
incidentă în sport și educație (menționez, cu titlu
de exemplu, programul GIMNAzIADA)

- Încurajarea și sprijinirea federațiilor
sportive naționale în asigurarea oportunităților
competiționale adecvate vârstei ca factor care 
influențează formarea sportivilor.

- Programe de diseminare a experienței
olimpice multisport la nivel național (menționez,
cu titlu de exemplu, etapele finale ale 
GIMNAzIADEI, organizate la Complexul Olimpic
Sydney 2000)

5. șTIINȚA SPORTULUI

a. Asigurarea siguranței deciziilor prin creșterea
volumului de informații concrete și verificate pe
care le oferă știința sportului:

- Dezvoltarea Centrului Olimpic de Testare și
Asistență Științifică (COTAS), creat deja în 
cvadrie nalul 2017–2020 și care funcționează deja
de aproape trei ani în cadrul Complexului Olimpic
Sydney 2000, asigurând servicii atât la sediul său,
cât și în teritoriu, sistem mobil.

- Continuarea investiției în “cunoaștere”
pentru ca toate deciziile în sport să fie adoptate
având la bază criteriile oferite de știință, respectiv
date valide interpretate corect prin metodologii
moderne.

- Continuarea programelor de 
implementare a inovațiilor și a metodologiilor din
alte domenii în pregătirea sportivă (cu titlu de 
exemplu, menționez Programul IBQ – Integrated
Body intelligence Quantakinetic fittness, 
implementat deja cu succes la nivelul unor loturi
olimpice aflate în pregătire pentru participarea la
Jocurile Olimpice Tokyo 2020).

b. Dezvoltarea unui sistem de lucru care să 
îmbine activitatea pe plan teoretic și academic
cu experiența verificată a practicienilor de elită:

- Participarea la acțiuni de profil organizate
la nivel internațional (cursuri, congrese, seminarii,
conferințe etc.), precum și organizarea în România
a unor astfel de manifestări.

- Crearea unei entități cu rolul principal de a
dezvolta unitatea dintre activitatea academică, cu
caracter didactic, teoretic, cu activitatea 
specia liștilor din practica sportului de 
performanță. De asemenea, se va crea o 
platformă de colectare a noutăților științei și
cercetării pe plan internațional, de analizare critică
a acestora și de dise minare în sistemul sportiv
românesc cu indicații ajutătoare de implementare.
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6. CONSOLIDAREA IMAgINII COSR PRIN 
DEZvOLTAREA DE PROIECTE DE COMUNICARE

a. Extinderea canalelor de comunicare prin 
social media:

- Dezvoltarea calitativă și candtitativă a
conținutului paginii de Facebook cu scopul 
creșterii numărului de urmăritori.

- Extinderea canalelor de comunicare prin
platforme ca Tik-Tok, Instagram, Wish etc. pentru a
atinge un număr cât mai mare de utilizatori de
canale social media.

b. Dezign nou, după modelul CIO, 
a paginii web a COSR:

- Creșterea interactivității și a numărului de
accesări zilnice a site-ului COSR.

- Dezvoltarea unor noi canale de 
comunicare prin internet, ca o necesitate a 
traversării perioadei critice date de pandemia
Covid 19.

c. Dezvoltarea de proiecte media:
- Continuarea editării unei publicații a

Mișcării Olimpice din România.
- dezvoltarea unei platforme media 

integrată: video/print/digital care să asigure o
bună comunicare și o consolidare a imaginii de
marcă a COSR, care dorim să devină unul dintre
cele mai cunoscute branduri din România.

7. CONSOLIDAREA ROLULUI COSR ÎN 
ACTIvITATEA SPORTIvă DE ELITă ÎN ROMÂNIA 
șI PE PLAN INTERNAȚIONAL

a. Întărirea autonomiei COSR 
prin menținerea celor mai înalte standarde 
ale eticii comportamentului organizațional 
și ale bunei guvernanțe:

- COSR va demonstra întotdeauna 
integritate, responsabilitate și transparență, 
precum și cel mai înalt nivel al abilităților 
manageriale și se va asigura că toate activitățile
sunt în concordanță cu propriul Statut, cu legislația
națională și cu reglementările internaționale 
aplicabile.

- COSR va acționa în baza regulilor interne
bine structurate și transparente și va adopta 
decizii în baza unui proces democratic.

- Principiul solidarității pentru dezvoltare se
va reflecta în politica de alocare a resurselor 
financiare într-o manieră corectă, eficientă, clară 
și transparentă.

- Vom continua grija față de drepturile
sportivilor și îi vom implica în procesul de luare a
deciziilor.

- COSR va funcționa în baza principiilor de
responsabilitate, transparență și control.
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b. Întărirea poziției COSR în mediul regional, 
european și internațional:

- Întărirea relațiilor cu CIO, ANOC, EOC și
celelalte foruri sportive europene și internaționale,
în vederea obținerii sprijinului acestora pentru
promovarea personalităților vieții sportive
românești și accesul acestora în structurile de 
conducere ale organismelor sportive europene
și/sau internaționale.

- Continuarea campaniei de întărire a 
relațiilor cu Comitetele Naționale Olimpice 
din Europa și din lume pentru valorificarea 
oportunităților oferite de schimburile de 
experiență în folosul Federațiilor Sportive
Naționale.

- Continuarea eforturilor pentru prezența
delegației COSR la toate întâlnirile internaționale
de anvergură ale structurilor sportive 
internaționale, în vederea creării unui cadru optim
de permanentă comunicare și informare, cu 
impact pozitiv asupra imaginii COSR și a sportului
românesc.

PLANUL DE ACȚIUNE detaliat pentru realizarea
obiectivelor specifice și modul de monitorizare a
realizării obiectivelor de etapă se va stabili anual,
în baza condițiilor și a împrejurărilor concrete, 
și se va supune aprobării Comitetului Executiv.
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Pentru a putea măsura performanța și în 
activitatea de management a Comitetului Olimpic
și Sportiv Român, ne-am stabilit următorii 
indicatori de performanță, care vor da măsura 
eficienței echipei de conducere a organizației
noastre:

Nivelul finanțării Federațiilor Sportive Naționale

Numărul de sportivi participanți la competițiile olimpice 
multisport sub egida CIO, ANOC și EOC

Numărul de medalii și locuri IV-VI la competițiile olimpice
multisport sub egida CIO, ANOC și EOC

Nivelul satisfacției sportivilor și a specialiștilor pe durata
pregătirii olimpice și a Misiunilor Olimpice

Percepția publicului de specialitate și a publicului larg
față de Mișcarea Olimpică și Sportivă din România

Numărul de persoane interesate de Mișcarea Olimpică 
și Sportivă din România

Numărul beneficiarilor programelor de formare a
sportivilor de înaltă performanță
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LA NIvEL NAȚIONAL:

Vom depune toate eforturile pentru ca brandul
COSR să fie cel mai cunoscut și mai apreciat brand
sportiv din România, iar valorile olimpismului
românesc să fie împărtășite și asumate de cât mai
mulți români.

LA NIvEL INTERNAȚIONAL:

Vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca Team
Romania, respectiv sportivii, specialiștii, managerii,
și toți cei care activează în sport, de la mediul 
academic și științific, până la constructorii de 
infrastructură sportivă, precum și toți sponsorii și
susținătorii eforturilor noastre comune să fie
cunoscuți și apreciați la nivel internațional.

OPEN FOR SPORT

#ceimaibunidintrenoi



#ceimaibunidintrenoi #t e a m r o m a n i a


	coperta strategie COVA
	cova corectat BT

