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STRATEGIA C.C.Antrenori - F.R.J  2016 

 

1. Presupune definirea misiunii, scopurilor şi obiectivelor C.C.A în acord cu strategia F.R.J. pentru perioada 

2016-2024. 

2. Stabilirea direcţiilor de acţionare pe termen FOARTE scurt ( 2016 ). 

3. Stabilirea direcţiilor de acţionare pe termen MEDIU şi LUNG ( 2016 – 2020 - 2024) 

4. Punerea în aplicare a STRATEGIEI necesară realizarii  obiectivelor, scopurilor şi planurilor de acţiune 

5. Derularea unor proiecte noi. 

 

Stabilirea OBIECTIVELOR: 

  

Termen lung 2016/2024  

Obiectivul principal al strategiei generale de dezvoltare a activităţii sportive de performanţă este integrarea 

judo-ului românesc in strategia MTS, COSR .pentru noul ciclu olimpic, precum şi obţinerea unor rezultate de prestigiu 

la Campionatele Balcanice, Europene, Mondiale, şi Jocurile Olimpice în perioada 2016-2024.   

 

Termen FOARTE scurt (2016 ) 

1. Actualizarea bazei de date ale FRJ cu tot ce înseamna resursa umana (sportivi din judo-ul de masă, sportivi 

legitimaţi, antrenori, arbitrii) şi baza materială 

2. Gasirea solutiilor pentru pregatirea şi participarea sportivilor noştrii în competiţiile interne şi internaţionale, în 

mod deosebit pentru sportivii care vor participa la J.O 

3. Stabilirea cu noua conducere a FRJ a LINIEI METODICE unitare de pregatire a sportivilor judoka pe nivele de 

vârstă şi a modalităţilor unitare de programare şi EVALUARE A ACESTEI PREGATIRI 

4. Activarea COMISIEI DE CERCETARE STIINTIFICA prin atragerea in rândul acestei comisii a prof/antrenori 

tineri dornici de cercetare si a cadrelor didactice din invatamantul superior, implicit a studenţilor din aceste instituţii 

5. Organizarea STAGIILOR DE PERFECTIONARE prin angrenarea specialistilor din tara si specialisti invitati 

din alte tari pe NIVELE DE PREGATIRE / prescolar, copii, juniori, etc…cu stabilire de OBIECTIVE SI 

MODALITATI CONCRETE DE REALIZARE A PREGATIRII MODERNE IN JUDO 

Termen MEDIU si  LUNG ( 2016 – 2024 ) 

1. Evaluarea activitatii competitionale in urma participarii la JO  

2. Evaluare a si optimizarea resurselor umane - IMBUNATATIREA BAZEI MATERIALE 

3. Evaluarea programelor de pregatire al TUTUROR loturilor  si integrarea in programele MTS, COSR . 

4. Formarea de noi specialişti (instructori, antrenori) si perfectionarea celor existenti.             

5. Acordarea de asistentă metodică prin elaborarea documentelor specifice (CD, lucrari, etc.) 

 

Pentru îndeplinirea acestor obiective se va acţiona în următoarele direcţii: 

 

a) creşterea potenţialului de reprezentare olimpică, mondială şi europeană prin consolidarea performanţelor; ridicarea 

nivelului valoric de reprezentare la loturile cu potenţial încă nevalorificat; 

b) susţinerea pregătirii speciale a sportivilor cu reale perspective de calificare şi participare corespunzătoare la Jocurile 

Olimpice prin programele comune cu  M.T.S, COSR; 

c) susţinerea refacerii potenţialului de reprezentare internaţională prin adoptarea de măsuri pentru eficientizarea 

cadrului structural, organizatoric şi ştiinţific, capabil să asigure dezvoltarea şi să genereze marea performanţă in acord 

cu noile strategii ale F.R.J, C.O.S.R si M.T.S 

 

1. Creşterea contribuţiei structurilor sportive (relatia dintre cluburi, A.J.J, M.T.S) la punerea în aplicare a 

prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, referitoare la sportul de performanţă, factor esenţial pentru 

dezvoltarea sportivă pe plan naţional, care îndeplineşte, de asemenea, o importantă funcţie de reprezentare 

internaţională pentru România prin aprobarea strategiilor proprii de dezvoltare a comisiilor tehnice pe zone geografice 

2. Amplificarea rolului şi responsabilităţilor specifice comisiilor tehnice teritoriale ca rezultat al descentralizării şi 

ridicării gradului de autonomie, se impune să fie materializată în realizarea principalelor obiective ale judo-ului si 

sportului de performanţă, prin: 
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a) aprobarea de către C.C.A a sistemului naţional specific de selecţie, pregătire şi participare in competiţie pentru 

fiecare categorie de varsta. 

b) coordonarea, în condiţiile legii, a unităţilor de învăţământ cu program sportiv, care să contribuie la sporirea 

potenţialului de performanta şi formare de instructori sportivi; 

c) valorificarea in cadrul legal, a condiţiilor locale specifice (in centrele zonale puternice cu perspective) pentru 

organizarea structurilor sportive, consolidarea şi/sau înfiinţarea unor sectii de judo.  

d) îmbunătăţirea şi actualizarea orientării metodice, în concordanţă cu cerinţele activităţii sportive de 

performanţă, precum şi a regulamentelor de organizare şi competiţionale, care să vizeze afilierea, statutul sportivilor de 

performanţă, legitimarea, transferarea, clasificarea, taxe, precum şi alte reglementări specifice in acord cu strategia 

F.R.J ( 2016-2024); 

e) intensificarea acţiunilor privind integrarea socială a sportivilor de performanţă si participarea la programele de 

integrare initiate de C.O.S.R, M.T.S (liniile educationale). 

3. Elaborarea unui plan strategic comun de acţiuni Colegiul Central al Antrenorilor, Colegiul National al 

Centurilor Negre si Kata cu participarea reprezentanţilor A.J.J-urilor având la bază:  

- creşterea ariei de practicare a judo-ului sub diferite forme la nivelul copiilor şi juniorilor, în special în unităţile de 

învăţământ cu disciplina optionala judo prin demararea unui program de promovare a judo-ului (gen Olimpiada 

Nationala a Sportului Scolar; organizarea pe nivel de clase sau formula 5 etc..) 

- optimizarea sistemului de evaluare pentru selecţia celor mai valoroşi judoka care vor forma loturile lărgite de juniori 

şi seniori care, printr-o pregătire susţinută, pot să realizeze calificarea şi participarea la Campionatele Europene, 

Mondiale şi Jocurile Olimpice; 

- pregătirea susţinută a loturilor de perspectivă pentru ciclul olimpic 2016-2020- 2024; susţinerea pregătirii organizate 

şi desfăşurate în cadrul centrelor olimpice naţionale de pregătire a juniorilor; 

- sprijinul ştiinţific/metodologic specific judo-ului de masă şi marii performanţe; 

- FRJ, CCA si CNCNK vor sprijini integrarea socială şi profesională a sportivilor de performanţă pe întreaga perioadă 

a carierei sportive. 

 

4. Formarea şi perfecţionarea specialiştilor în judo (intra in artibutia C.C.A cu prioritate) 

 

1. Evaluarea necesarului de specialişti pe categorii de studii si clasificare, şi acoperirea acestuia prin programe 

specializate sectorial 

2. Promovarea formelor de şcolarizare în cadrul instituţiilor de profil postliceale şi universitare, precum şi 

îmbunătăţirea planurilor, conţinutului şi metodologiei acţiunilor de pregătire şi perfecţionare profesională a tuturor 

categoriilor de specialişti si acordarea anuala a licentelor de perfectionare in cadrul proiectelor comune ale CCA al FRJ 

si C.O.S.R, M.T.S. M.E.C.Ş. 

3. Participarea la cursuri speciale pentru personalul din sectiile de judo şi ale altor structuri sportive (A.J.J) 

4. Organizarea de cursuri de perfecţionare şi a stagiilor de pregătire pentru antrenori, arbitri, alţi specialişti şi 

voluntari, diferenţiat, în funcţie de categorie şi nivelul pregătirii; 

5. Continuarea organizării unor cursuri de management şi marketing în sport, precum şi a altor forme de 

perfecţionare pentru antrenori si factori de decizie din strucutrile FRJ.  

6. Sporirea preocupărilor pentru organizarea la nivel local a acţiunilor de atragere, pregătire şi promovare a 

cadrelor sportive altele decat antrenorii (voluntare) - instructori, organizatori, observatori, arbitri - în vederea lărgirii 

preocupărilor pentru organizarea şi dezvoltarea judo-ului pe plan teritorial şi la nivelul structurilor sportive afiliate si in 

curs de afiliere. 

7. Creşterea numărului de instructori sportivi formaţi în cadrul liceelor cu program sportiv şi prin cursurile 

organizate de direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi de alte instituţii şi 

organizaţii interesate, în condiţiile legii 

8. Elaborarea unor planuri şi programe de studii pentru diferite categorii de cursuri şi stagii de pregătire şi 

perfecţionare;  

9. Atragerea celor mai valoroşi specialişti în calitate de lectori ai cursurilor de formare şi perfecţionare prin 

contracte de colaborare cu institutiile de baza. 
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10. Aplicarea prevederilor legale referitoare la protecţia şi integrarea socială şi profesională a sportivilor de 

performanţă, prin stimularea şi sprijinirea formării acestora ca specialişti pentru diferite domenii ale activităţii sportive 

prin integrarea in programle C.O.S.R; M.T.S. 

 

5. Cercetarea ştiinţifică în domeniul judo-ului 

 

1. Sprijinirea şi subvenţionarea  CCA pentru concretizarea şi abordarea unor teme şi programe care au în vedere 

următoarele direcţii stabilite în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000: 

a) ameliorarea programelor de formare a antrenorilor si integrarea acestora in structurile specifice.  

b) creşterea nivelului performanţei sportive prin mijloacele specifice cercetării ştiinţifice; 

c) fundamentarea metodico-ştiinţifică şi medico-biologică a selecţiei, antrenamentului şi participării sportivilor la 

competiţii; 

2. Iniţierea şi susţinerea CCA  de catre FRJ in derularea unor programe de cercetare ştiinţifică care să abordeze, 

în special, probleme ale judo-ului şcolar, universitar, militar;  

3. Iniţierea unor studii şi editarea unor documente manuale care să cuprindă complexe de exerciţii şi recomandări 

tehnice, metodice, medicale, igienice şi de alimentaţie pentru diferite categorii de practicanţi ai judo-ului; 

4. Realizarea unui program de cercetare ştiinţifică cu participarea unor specialişti din toate ştiinţele implicate în 

selecţia şi pregătirea sportivilor de înaltă performanţă, care va contura orientările, direcţiile principale şi 

conţinutul acestui proces;  

5. Efectuarea unui studiu complex privind problematica redresării şi creşterii competitivităţii pe plan national si 

internaţional a judo-ului romanesc.  

6. Organizarea periodică, pe plan zonal şi naţional, a unor sesiuni ştiinţifice, simpozioane pentru prezentarea 

rezultatelor şi concluziilor unor studii şi cercetări ştiinţifice în domeniul judo-ului. 

7. Formarea sistemului de informare şi documentare integrat al FRJ, cuprinzând toate documentele necesare 

structurilor sportive afiliate 

8. Editarea şi difuzarea de către CCA a unor publicaţii de specialitate care să vină în sprijinul antrenorilor, 

tehnicienilor şi conducerilor structurilor sportive. 

 

Preşedintele, 

Colegiului Central al Antrenorilor, 

Prof. univ. dr. ION ENE MIRCEA 

 
 

 
 

 

 


