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,,Sportul te învață să câștigi cinstit. Sportul te învață să pierzi în mod demn. 
Prin urmare, sportul te învață de toate: Te învață ce este viața!“ 

  Ernest Hemingway  

Cuvânt înainte 
 

Sportul a avut și are un rol determinant în toate societățile și culturile, având în 

același timp forța de a mobiliza și de a reuni oamenii dincolo de bariere naționale, rasiale, 

politice, culturale, lingvistice sau profesionale.  

În secolul XX, România a apărut mereu pe harta sportului mondial cu performanțe 

deosebite, rezultatele memorabile constituind tot atâtea momente de mândrie, de euforie, de 

ambiționare, de adevărată sărbătoare. Toate aceste performanțe au condus la necesitatea 

dezvoltării infrastructurii sportive, fiind alocate și dezvoltate  numeroase ansambluri şi baze 

sportive, îndeosebi în zonele industrializate. 

După 1990, o parte dintre terenurile şi imobilele care făceau parte din infrastructura 

sportivă și-au schimbat proprietarul, unele dintre stadioane sau baze sportive fiind 

dezafectate pentru a face loc unor investiții imobiliare sau centre comerciale. Cu toate 

acestea, au existat și cazuri în care au fost făcute renovări şi modernizări ale bazelor sportive 

existente, în ultimii ani existând chiar și noi investiții în domeniul dezvoltării infrastructurii 

necesare practicării sportului. 

Societățile secolului XXI aflate într-o continuă schimbare a modului și a filosofiei 

de viață,  se află în fața unei noi paradigme privind asigurarea necesităților de viață ale 

individului. Astfel, societățile responsabile trebuie să asigure individului posibilitatea de a 

se forma, de a se dezvolta inclusiv prin sport, dându-i acestuia posibilitatea de practicare a 

sportului de masă, de amatori sau de performanță. 

Larg acceptat la nivel mondial,  practicarea sportului asigură individului, pe 

lângă ”o minte sănătoasă într-un corp sănătos”, și posibilitatea de educare, de 

socializare și de integrare în societate.  În acest sens, Națiunile Unite (Sport and Child 

and Youth Development – SCYD, 2009) recunosc sportul și jocul sportiv ca drepturi ale 

omului ce trebuie respectate și consolidate în întreaga lume.  

În consecință, sportul poate fi considerat un drept al individului, statul având 

obligația să asigure acestuia condițiile și posibilitatea exercitării acestui drept, constituind 

în aceeași timp și o investiție importantă în prezentul și viitorul societății.   

Având în vedere rolul constituțional  de instituție supremă de audit a României, 

Curtea de Conturi a României și-a asumat conform Legii nr. 94/1992, îndeosebi în ultimii 

ani, și un rol pro-activ de sprijin în modernizarea societății românești, urmărind prin propria 

activitate specifică promovarea unor politici publice axate pe principiul eficienței, 

eficacității și economicității, pe creșterea sustenabilă a performanței în toate domeniile de 

activitate, inclusiv în domeniul sportului. 

     Consilier de conturi 
              Attila DÉZSI 

              Șef Departament X 

Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 1990-2016 
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Acțiunea de audit al performanței s-a desfăşurat pe parcursul a trei ani şi a fost 

inițiată pe fundamentul interesului legitim al societății față de modul în care a fost 

administrat, în perioada 1990 - 2016, patrimoniul sportiv al Ministerului Tineretului și 

Sportului (MTS) și al unităților subordonate acestuia (US), precum și pe necesitatea 

prezentării unei situații reale și corecte a evoluției acestui patrimoniu, cu accent pe 

identificarea cazurilor de degradare, distrugere, înstrăinare și schimbare a destinației 

bazelor sportive *, efectuându-se o analiză a cauzelor care au determinat aceste situații. 

 

În perioada anterioară anului 1990, în contextul succeselor și a performanțelor 

sportive remarcabile ale României pe plan mondial, au fost promovate  investiții în 

construirea de noi baze sportive și de modernizare a celor existente la standardele de 

calitate ale acelor epoci. 

 

 După anul 1990, acest patrimoniu sportiv a suferit diminuări consistente. Astfel, 

multe dintre terenurile şi imobilele care făceau parte din bazele sportive au fost retrocedate 

în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Unele dintre bazele sportive au 

fost demolate pentru a face loc unor investiții imobiliare sau mari centre comerciale. Au 

existat și cazuri în care au fost făcute renovări și modernizări ale bazelor sportive, unele 

dintre acestea nerespectând însă normele europene.  

 

Astfel, în proiectul privind strategia de dezvoltare a sportului în România pentru 

perioada 2016-2032, elaborat de MTS dar neaprobat la data prezentului Raport, este 

subliniat faptul că „infrastructura din sistemul național pentru educație fizică şi sport este 

în proporție de 75% una de nivelul anilor 1980. Ea este insuficientă şi de calitate slabă şi, 

în prezent, necesită o modernizare la nivelul cerințelor europene și ale federațiilor sportive 

internaționale, atât pentru pregătirea şi desfășurarea competițiilor sportive oficiale, cât şi 

pentru utilizarea lor în activități recreative. În același stadiu se află şi bazele sportive 

aflate în administrarea consiliilor locale, făcându-se în acest sens doar pași timizi în 

modernizarea dotărilor.“. 

____________________________________ 
* - Bază sportivă: amenajare specifică ce cuprinde  construcții și instalații destinate activității de educație fizică  și 
sport (Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000). 
 

I.    Prezentarea sintetică a contextului în care s-a desfășurat activitatea 

de administrare a patrimoniului sportiv al 

Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv a cadrului instituțional care 

reglementează această activitate 

Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 1990-2016 
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Scopul activității desfășurate de către MTS este de a asigura un cadru instituțional 

pentru reglementarea, desfășurarea și finanțarea activităților, programelor și acțiunilor 

sportive, la nivel național.  

 Pentru îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, MTS exercită 

următoarele atribuții cu caracter general, prevăzute de Legea educației fizice și sportului 

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
III.2  Organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului. 
 
 
 

a) elaborează şi susține strategia generală a 

organizării şi dezvoltării activității sportive şi 

reprezintă interesele statului în raport cu 

federațiile de specialitate; 

b) inițiază, elaborează şi avizează, după caz, 

proiecte de acte normative în domeniul educației 

fizice şi sportului; 

c) elaborează normele generale de folosire a 

mijloacelor materiale aflate în administrarea sa 

şi a mijloacelor financiare pentru activitatea 

sportivă, care provin din alocații de la bugetul de 

stat; 

d) conlucrează cu ministerele şi cu cele- 

lalte autorități ale administrației publi- 

ce centrale şi locale, cu instituțiile de 

cercetare şi cu unitățile de învățământ 

şi sanitare de specialitate pentru orga- 

nizarea şi dezvoltarea educației fizice  

şi sportului; 

e) administrează patrimoniul din domeniul 

public şi domeniul privat al statului;   

f) supraveghează menținerea destinației 

bazelor sportive din domeniul public sau privat 

al statului ori al unităților administrativ-

teritoriale, precum şi a celor care au aparținut 

domeniului public şi au intrat în circuitul privat 

după 1989; 

g) supraveghează menținerea destinației 

bazelor şi/sau instalațiilor sportive care au 

aparținut domeniului public sau privat al statului 

ori al unităților administrativ-teritoriale şi care, 

ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale 

destinate activității sportive sau vândute către 

societățile comerciale. 

h) elaborează şi aduce la îndeplinire, în 

colaborare cu autoritățile administrației publice 

locale, planurile de construire şi de modernizare  

 

a bazelor şi instalațiilor sportive, în vederea 

dezvoltării sportului de performanta de interes 

național şi internațional; avizează normativele 

tehnice în materie de baze şi instalații sportive; 

i) recunoaște sau revocă, în sensul prezentei 

legi, existența unei structuri sportive prin 

înscrierea, respectiv radierea acesteia din 

Registrul sportiv; 

j) sprijină organizarea şi promovarea cercetă-

rii științifice şi asistenței medicale în domeniul 

sportiv; 

              k) autorizează desfășurarea pe terito-                      

                  riul României a campionatelor mon-                    

                   diale, europene şi regionale şi parti-         

                    ciparea reprezentativelor naționale                

                    la campionatele mondiale şi euro-  

                   pene organizate în străinătate, pre-  

                  cum şi la campionatele regionale; 

l) colaborează cu celelalte organe ale  

         administrației publice centrale cu atribuții 

în domeniul sportului, pentru susținerea 

sportului pentru toți şi a celui de performanță, 

asigurarea unei eficiențe sporite pe linia 

supravegherii şi controlului, exercitării 

autorității disciplinare, formării şi perfecționării 

specialiștilor din domeniul sportului, corelarea 

finanțării activității sportive, prevenirea 

violenței în sport şi combaterea dopajului; 

m) colaborează cu alte organe ale 

administrației publice centrale sau locale, prin 

Institutul Național de Cercetare pentru Sport, în 

vederea implementării de programe sau 

platforme de cercetare privind sportul de masă, 

pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate 

a populației, prevenția bolilor şi a 

sedentarismului la populația tânără, etc. 

 

I.1. Scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative în baza 
cărora funcţionează Ministerul Tineretului și Sportului 

Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 1990-2016 
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Structura organizatorică a MTS 

este prevăzută în anexa la HG 

nr.11/2013 privind organizarea 

şi funcționarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului, cu 

modificările și completările 

ulterioare. În cadrul structurii 

organizatorice, prin ordin al 

ministrului tineretului și 

sportului se pot organiza servicii, 

birouri, compartimente sau 

colective temporare, cu 

încadrarea în numărul maxim de                                                                                                                                                                           

                                                                                                       posturi aprobat. 

 Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului şi  
Sportului și sursele lor de finanțare 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

     

        Direcții județene pentru sport și 

tineret, inclusiv Direcția pentru Sport 

și Tineret a Municipiului București;  

-  Cluburi sportive;  

-  Case de cultură ale studenților; 

-  Complexul Cultural-Sportiv 

Studențesc "Tei"; 

-  Complexuri sportive naționale;  

-  Centrul Naţional de Formare și 

Perfecționare a Antrenorilor; 

-  Institutul Național de Cercetare  

pentru Sport; 

-  Muzeul Sportului.  

 

 

I.2. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului și Sportului 

Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 1990-2016 
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Entitățile subordonate MTS au personalitate juridică și sunt finanțate atât din venituri 

proprii, cât și din subvenții acordate de la bugetul de stat. 

 

Direcțiile județene pentru sport și tineret și, respectiv, Direcția pentru Sport și Tineret a 

Municipiului București, îndeplinesc atribuțiile prevăzute de HG nr. 776/2010 privind organizarea 

și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și 

Tineret a Municipiului București, precum și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice 

activității de tineret și sport, fiind organizate și funcționând ca servicii publice deconcentrate ale 

MTS. 

Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural-Sportiv Studențesc "Tei" sunt 

instituții publice care îndeplinesc atribuțiile prevăzute de HG nr. 801/2004 privind organizarea și 

funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural-Sportiv Studențesc 

"Tei". 

Cluburile sportive subordonate MTS sunt definite de legea educației fizice și sportului ca 

entități sportive de drept public, care au ca obiect de activitate: 

a) realizarea performanțelor sportive, selecția, pregătirea și participarea la competiții 

sportive interne și internaționale; 

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea și prevenirea violenței și a dopajului în 

activitatea sportivă; 

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 

d) administrarea bazei materiale sportive proprii; 

e) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele 

federațiilor sportive naționale; 

f) alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, în conformitate cu 

prevederile legale. 

Complexurile sportive naționale sunt instituții publice al căror obiect de activitate constă 

în administrarea bazelor sportive de interes național și internațional, destinate cu prioritate 

pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive la nivel 

național și internațional. 

Centrul Naţional de Formare și Perfecționare a Antrenorilor are ca obiect de activitate 

formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor și a altor specialiști din domeniul sportului, în 

conformitate cu Statutul antrenorului și cu celelalte dispoziții legale în vigoare. 

 Institutul Național de Cercetare pentru Sport este o instituție publică cu personalitate 

juridică, având ca obiect principal de activitate desfășurarea şi promovarea activităților de 

sprijinire a sportului de performanță şi a educației fizice, prin mijloace specifice de cercetare-

dezvoltare şi inovare, efectuarea de expertize şi acordarea de consultanță și asistență tehnică în 

domeniul sportului şi al educației fizice, elaborarea de propuneri privind strategia de dezvoltare a 

domeniului, realizarea obiectivelor prevăzute în programele proprii ale MTS, precum şi 

participarea la realizarea obiectivelor științifice şi tehnologice ale Planului național pentru 

cercetare-dezvoltare şi inovare şi ale programelor componente. 

Muzeul Sportului este o instituție publică cu personalitate juridică care are ca obiect de 

activitate achiziționarea, conservarea, cercetarea și expunerea colecțiilor de bunuri din domeniul 

educației fizice și sportului. 

 

 

 

 

Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 1990-2016 

Entitățile subordonate MTS au personalitate juridică și sunt finanțate atât 
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A. Aspecte rezultate din analiza cadrului normativ de reglementare a modului de 
organizare a patrimoniului sportiv aflat în administrare în perioada auditată 

1. Referitor la modul de organizare 

 Până în anul 1990, potrivit prevederilor Legii nr. 

29/1967 cu privire la dezvoltarea activității de educație fizică 

și sport, responsabilitatea coordonării şi îndrumării unitare a 

activității de educație fizică şi sport a revenit Consiliului 

Național pentru Educație Fizică şi Sport (CNEFS), organ 

central de specialitate cu caracter obștesc. 

 În anul 1989, prin Decretul nr. 27/30 decembrie 1989 

privind înființarea unor organe centrale, a luat ființă 

Ministerul Sportului. Actul normativ nu preciza care era 

patrimoniul acestui nou organ al administrației centrale de 

stat și dacă înființarea acestuia a fost rezultatul 

reorganizării unei alte instituții similare existente anterior. 

 În anul 1990, prin HG nr. 994/1990 s-a înființat Ministerul Tineretului și Sportului, 

organ central de specialitate al administrației de stat, având ca atribuții elaborarea și aplicarea 

măsurilor în sprijinul tineretului și dezvoltării activității sportive. 

 Prin HG nr. 15/1992 de completare şi modificare a HG nr. 994/1990, a fost introdus un 

aspect esențial, respectiv acela că schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive, 

indiferent de deținătorul lor, se putea face numai cu avizul MTS şi cu garanția construirii 

altor baze sportive similare. Prin HG nr. 405/1997 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, s-a stabilit că schimbarea destinației sau desființarea unor 

baze sportive de interes public nu se putea face decât cu acordul MTS, spre deosebire de 

reglementarea inițială prevăzută în HG nr. 15/1992, prin care se stabilea că schimbarea destinației 

sau desființarea bazelor sportive de interes public se putea realiza cu acordul MTS, dar și cu 

garanția construirii altor baze sportive similare. Revenirea la forma inițială a acestei prevederi 

legale s-a realizat ulterior, abia în anul 2000, prin Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.  

 Potrivit OUG nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, 

reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a 

ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții 

publice, activitatea de tineret din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului a fost preluată de 

Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului, iar activitatea din domeniul sportului a fost preluată 

de către Agenția Națională pentru Sport, organ de specialitate al administrației publice centrale 

aflat în subordinea Guvernului şi în coordonarea directă a primului-ministru. 

 În anul 2008, prin OUG nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în 

cadrul administrației publice centrale, s-a reînființat Ministerul Tineretului și Sportului prin 

comasarea Autorității Naționale pentru Tineret cu Agenția Națională pentru Sport. 

 

I.3. Prezentarea constatărilor şi a concluziilor în legătură cu modul de 
gestionare a patrimoniului sportiv aflat în administrarea MTS/US, în 

perioada 1990 - 2016 

Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 1990-2016 
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 În anul 2009, prin OUG nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 

cadrul administrației publice centrale, s-a înființat Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, prin reorganizarea Ministerului Educației, Cercetării şi Inovării şi prin 

preluarea activității privind tineretul şi sportul şi a structurilor specializate în aceste domenii, de 

la Ministerul Tineretului şi Sportului. Potrivit prevederilor HG nr. 81/2010 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Educației, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului își exercită atribuțiile în domeniul sportului prin intermediul 

Autorității Naționale pentru Sport şi Tineret. 
 În anul 2012, prin OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 

cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative s-a reînființat 

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin reorganizarea Autorității Naționale pentru Sport şi 

Tineret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Deși Decretul nr. 27/1989 de înființare a noului minister nu conținea prevederi cu 
privire la patrimoniul acestuia și la atribuțiile specifice, în fapt Ministerul Sportului a fost 
înființat prin preluarea prerogativelor fostului CNEFS. 

  

 În perioada 1992-1997, legislația a prevăzut că schimbarea destinației sau 

desființarea bazelor sportive se putea face numai cu avizul MTS, dar și cu garanția 

construirii altor baze sportive similare. În perioada 1997-2000, legislația nu a mai 

prevăzut obligația construirii unor baze sportive similare celor desființate sau a căror 

destinație a fost schimbată, obligația respectivă fiind reintrodusă prin Legea nr. 69/2000 

a educației fizice și sportului. 
 

 În perioada supusă auditării, cadrul organizațional a suferit multiple și complexe 

modificări legislative iar unele acte normative au prezentat chiar carențe în ceea ce 

privește prezentarea clară a situației reglementate. Ne referim în principal la momentul 

inițial al înființării Ministerului Sportului, în anul 1989, când prin Decretul-Lege nr. 

27/1989 și ulterior prin HG nr. 994/1990, nu s-a stipulat prin reorganizarea cărei instituții 

s-a înființat acest minister și nici ce patrimoniu deținea acesta. De asemenea, ne referim 

și la faptul că abrogarea Legii nr. 29/1967 cu privire la dezvoltarea activității de educație 

fizică şi sport, act normativ prin care se reglementa și funcționarea CNEFS, s-a produs la 

14 ani după ce această entitate și-a încetat în fapt activitatea. Astfel, ministerul a fost 

recunoscut, din punct de vedere legislativ, ca fiind succesorul în drepturi patrimoniale a 

fostului CNEFS, după 10 ani de la înființarea acestuia, respectiv prin Legea nr. 69/2000 a 

educației fizice și sportului. 
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        Toate acestea au creat premisele apariției unor riscuri semnificative pentru   

buna gestionare a patrimoniului sportiv aflat în administrarea entității auditate. 

 

2. Referitor la evoluția patrimoniului sportiv în administrare 

       În conformitate cu Legea nr. 29/1967, CNEFS, în calitate de organ central de specialitate cu 

caracter obștesc, avea rolul de coordonare și îndrumare unitară a activității de educație fizică și 

sport. 

 
 

Consiliul  

Național pentru 

Educație Fizică  

și Sport 

1967 

Ministerul 

Sportului 

1989 2012 

Autoritatea 

Națională 

pentru 

Tineret și 

Sport 

2009 

Ministerul 

Educației 

Cercetării și 

Tineretului 

Sportului 

2008 

Agenția Națională 

pentru Sprijinirea 

Inițiativelor 

Tinerilor 

2002 

Departament 

Tineret 

Departament 

Sport 

1990 

Agenția 

Națională 

pentru 

Sport 

Ministerul 

Educației 

Cercetării și 

Tineretului 

2003 

- în subordinea directă a Guvernului 

- relații de subordonare  - comasare 

Autoritatea 

Națională 

pentru 

Tineret 

Activitatea de educație fizică și sport era 

organizată pe următoarele tipuri de unități:  

- Unități sportive; 
- Consilii județene, municipale, 

orășenești și de sector din 
București; 

- Alte unități. 

Legea nr. 29/1967 preciza că bazele și 
complexurile sportive se pot organiza pe lângă 
unitățile sportive, instituții de învătământ, unități 
economice, unități militare, organizații de masă 
și obștești, ministere și alte organe centrale și 
locale precum și în orașe, comune și sate. 

- relații de subordonare  
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În baza dispozițiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului: 

“Baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în patrimoniul statului și în folosința fostului 

Consiliu Național pentru Educație Fizică şi Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegrează 

în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Tineretului şi Sportului.” Potrivit alin.(2) al 

aceluiași articol, se precizează că:  “Predarea-primirea se face pe bază de protocol. Justa 

despăgubire se acordă, după caz, de Guvern (…).”.  

 

B. Aspecte constatate în urma verificării obiectivelor specifice ale auditului la 
nivelul unităților subordonate și la nivelul MTS 

1. Obiectiv specific: Identificarea patrimoniului sportiv aflat în administrarea MTS și a 

unităților subordonate, la nivelul anului 1990 

         Au fost identificate documente privind inventarierea 

patrimoniului aferentă anului 1990 doar la 18,3% dintre 

entitățile auditate subordonate MTS , iar la restul de 81,7% 

dintre entități nu au fost identificate documente, principalul 

motiv al lipsei acestora fiind prevederile legislative cu privire 

la termenul de păstrare (5 ani).  

Pentru majoritatea entităților nu a putut fi stabilită situația reală a 

patrimoniului sportiv, respectiv a bazelor sportive aflate în administrare, la 

nivelul  anului 1990. 

 

2. Obiectiv specific: Evoluția patrimoniului sportiv aflat în administrarea unităţilor 

subordonate MTS, în perioada 1990-2016 

2.1 Existența, la nivelul unităților subordonate MTS, a 

inventarelor anuale ale patrimoniului sportiv pentru perioada 

1990-2016 

 

Au putut fi identificate documente privind inventarierea 

patrimoniului pentru toată perioada analizată doar la 21% dintre 

entitățile auditate subordonate MTS care au  avut/au în 

administrare baze sportive, iar la restul de dintre entități, nu 

au fost identificate documentele pentru întreaga perioadă auditată.  

 

DOCUMENTE 
IDENTIFICATE 

DOCUMENTE 
NEIDENTIFICATE 

DOCUMENTE 
NEIDENTIFICATE 

DOCUMENTE 
IDENTIFICATE 

   Având în vedere atribuțiile CNEFS precum și modul de organizare a  
activității de educație fizică și sport, în perioada anterioară anului 1989, se poate 
concluziona că, în cadrul CNEFS, exista o evidență a tuturor bazelor sportive aflate 
pe teritoriul țării, indiferent de titularul dreptului de administrare al acestora. 
   Abia după 10 ani de la încetarea în fapt a activității CNEFS, prin Legea 
educației fizice și sportului nr. 69/2000 a fost recunoscut legal statutul juridic al MTS 
ca fiind succesorul în drepturi al fostului CNEFS. 
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Chiar și în situația în care au fost identificate documente privind 

inventarierea anuală, la majoritatea entităților auditate au fost 

constatate deficiențe cu privire la modul de întocmire a acestora, având 

un impact negativ asupra exactității și realității datelor prezentate. 

Având în vedere că la 79% din entitățile auditate nu au fost 

identificate documente de inventariere pentru întreaga perioadă și că 

au existat inadvertențe în aplicarea consecventă a  prevederilor legale 

privind înregistrarea în contabilitate a modificărilor patrimoniale, 

concluzia care se desprinde din cele prezentate mai sus este aceea că 

inventarele identificate nu oferă o imagine fidelă și reală a patrimoniului existent, în 

perioada 1990 -2016. 

 

   2.2.  Existența unor modificări în datele tehnice ale bazelor sportive (structură, suprafață, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

23 

2 

1 

3 

0 10 20 30

- transferuri de baze sportive de la 

UAT – diverse construcții, terenuri 

multifuncționale, hoteluri sportive, 

săli de sport ; 

- intrări de active în baza unor 

sentințe judecătorești ; 

- achiziții de clădiri / terenuri în 

vederea amenajării ca baze 

sportive / în vederea extinderii 

bazelor existente ; 

-extinderi,modernizări, construcții 

noi. 

          

2.2.2.  Ieşiri de active din patrimoniul unităţilor subordonate Ministerului Tineretului şi 

Sportului  
 

- transferurile de baze sportive către unități administrativ-teritoriale. În perioada 1990 –  

2016, un număr de 218 baze sportive (arene de box, patinoare artificiale, stadioane de atletism, 

stadioane municipale, săli polivalente, complexuri sportive, terenuri sportive / părți din acestea, 

diverse piste, bazine de înot, hoteluri, cantine sportive, ștranduri municipale, etc.);  

10% 

4% 

7% 

79% 

2.2.1. Intrări de active în patrimoniul unităţilor subordonate Ministerului Tineretului şi 

Sportului  
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- diverse alte transferuri de active 

către: Ministerul Educației 

Naționale, Compania Națională de 

Investiții „C.N.I.” - S.A. pentru 

efectuarea de investiții / construcție 

de baze sportive noi, Ministerul 

Economiei și Finanțelor prin Garda 

Financiară, etc; 

- retrocedări / restituiri către foștii 

proprietari de drept de baze 

sportive sau părți din acestea, 

conform sentințelor judecătorești; 

- dezafectarea / casarea diverselor 

active deteriorate; 

- diminuări ale patrimoniului 

sportiv provenite din neconcordanțe 

existente între evidența faptică și cea 

scriptică: construcții care faptic nu 

mai există, delimitări diferite între 

evidențele cadastrale și situația 

faptică de pe teren, active a căror 

structură faptică nu mai corespunde 

cu situațiile existente în contabilitate, 

diverse diferențe de suprafață apărute 

ca urmare a măsurătorilor cadastrale, 

diferențe între suprafețele din actele 

normative care reglementează 

patrimoniul entităților și cele 

existente în cărțile funciare, părți din 

active care figurează atât în 

administrarea MTS, cât și în 

administrarea UAT. 

218 

3 

9 
6 6 

90% 1,3% 3,7% 2,5% 2,5% 
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2.3. Modificările survenite în patrimoniul sportiv aflat în administrarea unităților 

subordonate MTS, în perioada auditată, cu nerespectarea prevederilor actelor normative 

specifice 

      2.3.1. Pierderi din patrimoniul sportiv, generate de inacțiunea / acțiunea tardivă a MTS  

 active aflate în 

proprietatea statului și 

atribuite în administrarea 

Direcţiei Judeţene pentru 

Sport şi Tineret și a 

Clubului Spotiv Municipal 

Bistrița  Năsăud au ieșit din 

patrimoniu, fără temei 

legal, fiind astfel scoase din 

domeniul public al statului 

și trecute în patrimoniul 

Sport Club “Gloria Sport Bistrița” SA și ulterior, în cel al Asociației “Fotbal Club  Gloria” Bistrița;  

 

 un imobil aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru 

Sport şi Tineret Tulcea a 

fost cuprins în capitalul 

social al unei societăți 

comerciale, fiind astfel 

scos, fără temei legal, din 

domeniul public al statului. 

Ulterior, imobilul a intrat în 

proprietatea privată a unei 

persoane fizice, ca urmare a 

lichidării patrimoniului 

societății, care a intrat în 

                                                      procedura falimentului;  

 construcțiile aferente Stadionului Mecanica 

din mun. Alba Iulia, aflate în patrimoniul Clubului 

Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia (unitate 

subordonată MTS), au fost preluate în patrimoniul UAT 

Alba Iulia prin hotărâre a Consiliului Local, fiind  

 

 

 

 

ulterior desființate. Deși dispozițiile Legii nr. 213/1998 

privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia impuneau existența unei hotărâri de guvern prin 

care trebuia să se aprobe transferul din patrimoniul 

statului în patrimoniul unității administrativ-teritoriale a bunurilor respective. În acest caz un astfel 

de act normativ nu a fost identificat. 

        Fostul Stadion ”Mecanica” Alba Iulia 
        

Imagine actuală 
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 dezafectarea bazei sportive ”Cabana nautică”, 

în suprafață de 173,63 m.p., situată în Brăila, Faleza 

Dunării, în cursul anului 2005 și preluarea în 

administrare a terenului de către Primăria Brăila s-a 

făcut fără respectarea prevederilor legale, întrucât 

terenul pe care se afla această bază aparține domeniului 

public al statului, iar transmiterea dreptului de 

administrare se face numai pe bază de hotărâre de 

guvern;  

 La Clubul Sportiv Viitorul Vaslui s-a constatat faptul că terenul de zgură în suprafață de 

9.883,6 m.p., aflat în patrimoniul acesteia, nu se află în 

folosința efectivă a entității; 

 Baza sportivă ”patinoar artificial” s-a aflat în 

proprietatea statului român și în administrarea Agenţiei 

Naţionale pentru Sport prin Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Timiș până la finele anului 1996 când, 

printr-o hotărâre a Consiliului Local Timiș, respectiv în 

lipsa unei hotărâri de guvern, a fost intabulată în 

proprietatea municipiului; 

 În anul anul 2016, Corpul de Control al ministrului tineretului și sportului a efectuat un 

control la Direcţia pentru 

Sport şi Tineret a 

Municipiului Bucureşti  

(DSTMB), în urma căruia 

a rezultat că o suprafață de 

teren de 69.841,68 mp. 

aferentă bazei sportive 

Oltenița, a fost scăzută din 

evidența contabilă fără 

documente justificative. Raportul de control a fost contestat de către conducerea DSTMB la 

Tribunalul Municipiului București. Se constată astfel o diminuare a suprafeței bazei sportive, în 

lipsa unui act normativ care să reglementeze trecerea bunurilor în proprietatea unei alte entități. 

 Imobilul denumit ”Vestiar”, 

compus din clădire și teren aferent în 

suprafață de 500 m.p., a fost transmis 

în administrarea definitivă a Clubului 

Sportiv Târgoviște de către Consiliul 

Popular Județean Dâmbovița prin 

Decizia nr. 65/1981. Terenul în 

suprafață de 500 m.p. nu a fost 

înregistrat în evidența tehnico – 

operativă și/sau contabilă a entității, iar 

imobilul ”Vestiar” figurează în listele 

de inventariere prezentate de entitate, 

până la nivelul anului 1999, după acest an nemaifiind evidențiat în niciun document, entitatea 

neprezentând date, informații și documente în legătură cu ieșirea din patrimoniu a acestuia;  
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 Activul ”Cabana pentru biatlon”, aflat în Poiana 

Brașov, imobil proprietate publică a statului, a fost transmis 

spre administrare Clubului Sportiv Municipal Brașov de la 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brașov în anul 

2001. Această construcție nu a putut fi intabulată de către 

entitate, deoarece nu existau documente cu privire la atestarea 

statutului juridic al terenului aferent construcției, precum și 

al construcției în sine.  

S-a constatat faptul că acest activ nu mai există fizic  

din anul 2013, în condițiile în care, încă de la momentul 

preluării, baza sportivă era dezafectată, nefuncțională, într-o stare avansată de degradare. Cabana 

a fost demolată de persoane necunoscute fiind sustrase toate materialele și obiectele care 

constituiau construcția;  

 În cursul anului 1996, 

Bazinul Olimpic din Cluj-

Napoca a fost transmis din 

administrarea Direcţiei 

Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Cluj, unitate subordonată 

Autorităţii Naţionale pentru 

Sport şi Tineret, în 

administrarea Inspectoratului 

Școlar al Județului Cluj, prin 

Clubul Sportiv Școlar ”Viitorul”. Transmiterea s-a realizat în baza protocolului încheiat între cele 

două entități, fiind invocate prevederile Decretului nr. 409/1955 privind reglementarea 

transmiterii bunurilor în proprietatea statului și ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind 

procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice. 

Nu a fost identificat niciun act administrativ pentru aprobarea acestui transfer, așa cum stipula 

Decretul nr.  409/1955. 

 

       2.3.2. Înscrieri eronate, în evidențele cadastrale, a dreptului de proprietate / administrare 

Au fost constatate cazuri în care bazele sportive, aflate în proprietatea statului și în 

administrarea unităților subordonate MTS, figurează în documentele specifice de evidență 

cadastrală și publicitate imobiliară având alte entități în calitate de proprietari/administratori, sau 

datele înscrise nu corespund realității. 

Aceste cazuri sunt: 
 

 Clubul Sportiv Municipal Brăila - bazele sportive 

”Complex Sportiv Carantina” și ”Stadion de atletism”; 

 Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureșului – baza 

sportivă ”Pârtie de sanie Sărmaș – Subcetate”; 

 Sport Club Municipal Deva – baza sportivă ”Sala 

olimpică de gimnastică”; 

 DJST Bistrița – Sala polivalentă; 

 Clubul Sportiv Unirea Focşani – bazele sportive “ 

Complex Sportiv Focşani Sud” şi “Stadionul Tineretului” 
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       2.3.3. Neconcordanțe privind suprafețele bazelor sportive înscrise în documentele de 

predare/primire a acestora 

Au fost constatate cazuri în care datele tehnice aferente activelor (terenuri/clădiri)  din 

structura bazelor sportive înscrise în documentele de predare/primire încheiate de către unitățile 

subordonate MTS cu alte entități sunt neclare.  

Cazurile respective sunt următoarele: 

 Clubul Sportiv Târgoviște – baza sportivă „Stadionul 

Municipal Târgoviște”;  

 Clubul Sportiv Crișul Oradea – baza sportivă ”Sala 

Sporturilor”; 

 Complexul Sportiv Naţional Sala Polivalentă București 

– baza sportivă ”Arenele Romane”; 

 Clubul Sportiv Municipal Sibiu -  bazele sportive 

”Teren rugby” și ”Sala de box”. 

 

        2.3.4. Neclarități generate de lipsa documentelor justificative privind intrarea / ieșirea / 

modificarea patrimoniului sportiv 

 Patrimoniul 

Clubului Sportiv Satu 

Mare a fost modificat 

în anul 2000, prin 

înregistrarea activului 

”Sala de lupte și 

vestiare atletism”, fără 

să existe documente 

justificative privind 

dobândirea acestuia; 

 nu au fost identificate în arhiva Clubului Sportiv 

Municipal Dunărea Galați documentele referitoare la 

predarea-primirea bazelor sportive date în administrarea 

clubului prin OMTS nr. 295/1991; 

 nu au fost identificate documente justificative din 

care să reiasă veridicitatea informațiilor privind datele existente în inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului în cazul bazei sportive ”Clădire zid (sală sport lupte)” aflată 

în administrarea Clubului Sportiv Târgoviște.  

 

 

            

În perioada auditată au fost identificate cazuri în care patrimoniul sportiv 

aflat în administrarea US, a fost diminuat prin acțiunile unităților 

administrativ teritoriale fără a fi respectate în totalitate dispozițiile legale 

specifice aplicabile. Acest fenomen a fost posibil și din cauza faptului că MTS 

nu a acționat, de fiecare dată, ca un bun administrator, conform legii. 
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2.4. Transferul bunurilor din patrimoniul sportiv aflat în administrarea MTS/US, în 

administrarea altor entități 

Pe baza istoricului legislativ au fost identificate un număr de 115 acte normative prin care 

s-a reglementat situația intrărilor/ieșirilor unui număr de 240 de baze sportive, aflate în 

administrarea MTS/US. 

Transferul bazelor sportive aflate în patrimoniul MTS către alte entități s-a efectuat, în 

general, cu respectarea normelor legale în vigoare de către majoritatea entităților auditate.  
 

În concluzie, transferul bazelor sportive 

aflate în administrarea MTS, prin unitățile 

subordonate, s-a efectuat în mare măsură cu 

respectarea dispozițiilor legale specifice în 

marea lor majoritate, excepțiile neavând un 

impact semnificativ asupra imaginii generale a 

modului de efectuare a acestora. 

Dintre criteriile care au stat la baza 

transferurilor, ponderea cea mai importantă o 

reprezintă imposibilitatea MTS de a asigura 

fondurile necesare întreținerii/reparațiilor/ 

modernizărilor acestor baze. 

 
2.5. Menținerea de către noii administratori a destinației activelor transferate conform 

dispozițiilor legale specifice 
 

Obligația menținerii de către noii administratori a destinației bazelor sportive primite prin 

transfer de la MTS este reglementată de prevederile Legii educației fizice și a sportului nr. 

69/2000, de Regulamentul privind descentralizarea activității sportive şi de tineret” (abrogat în 

anul 2010), de Hotărârile de Guvern privind organizarea și funcționarea MTS, s-a prevăzut faptul 

că: ”(…) Actele normative prin care se vor transfera către autoritățile  fiind înscrisă și în hotărârile 

de guvern privind organizarea și funcționarea MTS.  

La nivel local, atribuțiile de verificare a menținerii destinației bazelor sportive revin 

direcțiilor județene de tineret și sport. Astfel, HG nr. 11/2013 privind organizarea şi funcționarea 

MTS, prevede la art. 19 faptul că direcțiile județene pentru sport şi tineret îndeplinesc atribuțiile 

prevăzute de HG nr. 776/2010 privind organizarea şi funcționarea direcțiilor județene pentru 

sport şi tineret. 

 
2.6. Verificarea de către MTS/US a respectării obligației legale de menținere de către noii 

administratori a destinației activelor transferate, precum și a celorlalte obligații ale acestora, 

instituite conform dispozițiilor legale specifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

La nivelul MTS, doar 17% dintre direcțiile județene pentru sport și tineret şi-au îndeplinit 

atribuția legală, prin verificări efectuate periodic. Motivele invocate pentru neefectuarea acestor 

verificări, atunci când ele se impuneau, au fost următoarele: 

- nu au cunoștință de existența atribuțiilor de verificare, 

- au considerat că doar MTS are această obligație,  

- nu s-a impus verificarea deoarece bazele transferate nu erau funcționale,  

- comisia de verificare constituită nu a întocmit niciun document, 

- nu exista impunere în acest sens prin HG prin care a fost reglementat transferul,  

      -    menținerea destinației era doar în obligația entității primitoare conform HG de transfer. 
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2.7. Măsurile dispuse în cazul constatării nerespectării de către noii administratori a 

destinației bunurilor transferate, precum și a celorlalte obligații ale acestora, instituite 

conform dispozițiilor legale specifice 
 

Obligația menținerii de către noii administratori a destinației bazelor sportive primite prin 

transfer de la MTS/US este reglementată de prevederile Legii educației fizice și a sportului nr. 

69/2000 precum și de Hotărârile de Guvern privind organizarea și funcționarea MTS, emise în 

perioada auditată, respectiv HG nr. 462/1994 și HG nr. 405/1997. 

În cazurile în care s-au efectuat verificările legale și s-au constatat situații de nerespectare 

a menținerii destinației bazei sportive de către noul administrator, entitățile subordonate MTS au 

procedat la comunicarea situațiilor respective către MTS și solicitarea de sprijin în rezolvarea 

punctuală a acestora, solicitări neconcretizate uneori în rezolvarea situațiilor apărute.  

Auditul efectuat a pus în evidență unele cazuri în care noii administratori ai bazelor sportive 

transferate nu au procedat la păstrarea destinației acestora, total sau parțial. 

 

Aceste situații se prezintă astfel: 

 Baza sportivă tip „arenă de box” a fost 

transferată în anul 2002 din patrimoniul sportiv aflat în 

administrarea MTS / Clubului Sportiv Municipal Brăila 

în domeniul public al municipiului Brăila. Baza sportivă 

care a făcut obiectul transmiterii nu mai este funcțională 

din anul 2006; 

 Complexul sportiv ”Victoria Cetate” a 

figurat în inventarele Clubului Sportiv Municipal Unirea 

Alba Iulia începând cu anul 1989 și până în anul 2003, 

când a fost transmis din proprietatea publică a statului și 

administrarea MTS în proprietatea Municipiului Alba 

Iulia și administrarea consiliului local.  

Acestuia i s-a schimbat parțial destinația, 

prin desființarea terenului III de fotbal (de zgură), 

în suprafață de 4.645 m.p. și construirea a trei 

blocuri de locuințe sociale, contrar Hotărârii de 

Guvern prin care s-a aprobat transferul către 

UAT, care stipula și obligația de menținere a 

destinației bazei sportive; 

         Baza sportivă pistă aeromodele în suprafață 

de 2.144 m.p. face parte din domeniul public al 

statului, fiind dată în administrarea Clubului 

Sportiv Viitorul Vaslui din subordinea MTS. 

Începând cu anul 1996, acest teren este utilizat de către Consiliul Local al Municipiului Vaslui, 

aici fiind amenajat parte din bazarul municipal.  

 

 În cea mai mare parte a cazurilor în care bazele sportive au fost transferate 
din patrimoniul statului în cel al UAT, acțiunea a avut un grad ridicat de 
eficacitate, în sensul în care noii administratori au păstrat destinația inițială a 
acestora și chiar, în unele cazuri, au fost alocate și fonduri în vederea 
modernizării activelor respective.  
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 Pe de altă parte însă, deși menținerea destinației era o obligație stabilită în sarcina 
noilor proprietari, atât prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cât și prin 
mare parte din Hotărârile de Guvern prin care aceste baze sportive au fost transferate, 
la o parte dintre acestea nu s-a păstrat destinația inițială, unele fiind chiar desființate. 
 Chiar dacă MTS a avut cunoștință despre aceste cazuri prin informările făcute de 

entitățile subordonate, demersurile ulterioare, în puținele cazuri în care au fost făcute 
(de a urmări prin acțiuni de control respectarea prevederilor legale), nu au condus la 
remedierea acestor situații sau la revenirea acestor baze în domeniul public al statului 
și în administrarea MTS. 

 

2.8. Respectarea dispozițiilor legale referitoare la evaluarea/reevaluarea bunurilor din 

patrimoniul sportiv al unităților subordonate MTS 

 

 

În aceste cazuri, MTS nu și-a îndeplinit rolul de coordonare conform Regulamentului de 

Organizare și Funcționare, prin care s-a prevăzut, de-a lungul timpului, că acesta ”asigură 

îndrumarea metodologică a ordonatorilor terțiari de credite şi a responsabililor cu activitatea 

financiar — contabilă a unităților din subordinea ministerului în domeniul contabil”. 

 

3. Obiectiv specific: Prezentarea de informații privind înființarea de noi baze sportive 

respectiv analiza privind eficacitatea utilizării acestora prin prisma gradului de utilizare și 

după caz, a rezultatelor sportive obținute în perioada auditată 

             Ca urmare a auditului 

performanței realizat de către Camerele 

de Conturi Județene s-a constatat că, din 

cele 93 de entități auditate, doar 12 

entități au înființat în perioada 

auditată noi baze sportive, 

reprezentând 12,9% din totalul 

acestora.   

 

DISPOZIȚII LEGALE  

RESPECTATE 
 

45% 

55% 
 

DISPOZIȚII LEGALE  

NERESPECTATE 

 

 

   3.1. Care au fost criteriile care au stat la baza deciziei de 

înființare a noii baze sportive;   

   3.2. Efectuați o prezentare a structurii bazei sportive nou 

înființate (terenuri/ săli de sport/unități de cazare și 

alimentației/bazine de înot/ săli de refacere, etc.); 

   3.3. Care sunt indicatorii de eficiență ai obiectivului 

(gradul de adresabilitate - sport de performanță/sport de 

masă, creșterea numărului de utilizatori pe ramuri de 

sport, rezultate sportive obținute pe plan intern sau 

internațional); 

   3.4. Au existat cazuri în care bazele sportive nou 

înființate au fost ulterior transferate către alte unități și 

care au fost criteriile care au stat la baza deciziei? 

 

 

 

Efectuarea reevaluărilor fără respectarea 
întocmai a dispozițiilor legale specifice, de 
către o parte însemnată (55%) din entitățile 
subordonate MTS, precum și înregistrarea, pe 
cale de consecință, a unor diferențe 
semnificative între valoarea contabilă și 
valoarea justă a activelor, a condus la 
prezentarea în situațiile financiare a unor date 
neconforme și a unei imagini nereale a 
bunurilor din domeniul public al statului; 

 

Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 1990-2016 



                                                                                                                                                              
 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

                                                                                        20                                                              Departamentul X 
 

 

Din analiza criteriilor care au condus la luarea deciziilor de înființare a noilor baze sportive, 

s-a constatat că acestea sunt eterogene, individualizate la nivelul fiecărei entități, ca urmare a lipsei 

unei strategii naționale de dezvoltare a sportului. 

Ponderea cea mai mare în cadrul structurilor noilor baze sportive înființate o dețin 

terenurile de minifotbal, terenurile de sport multifuncționale și spațiile de cazare. 

Indicatorii de eficiență aferenți noilor baze sportive înființate, menționați în notele de 

fundamentare a investițiilor, nu au fost în general îndepliniți. 

            Din cele 25 de baze sportive nou înființate, doar 2 au fost ulterior transferate în 

administrarea unor unități teritorial administrative. 

Înființarea unor noi baze sportive s-a efectuat în baza unor criterii 

eterogene, neunitare, individualizate la nivelul fiecărei entități. Nu există o 

strategie de dezvoltare a sportului pe specificul/tradiția sportivă a zonei. 

Indicatorii de eficiență aferenți noilor baze sportive înființate, menționați în 

notele de fundamentare a investițiilor, nu au fost în general îndepliniți. 

 

4. Obiectiv specific: Stabilirea situației patrimoniului sportiv la data de 31.12.2016 

 

Din analiza și centralizarea Machetei 

privind situația și evoluția patrimoniului 

sportiv aflat în administrarea MTS și a 

unităților subordonate în perioada 1990 – 

2016, întocmită la solicitarea echipelor de 

audit de către conducerea entităților a rezultat 

că, din totalul celor 93 de entități auditate, un 

număr de 72 figurau la finele anului 2016 cu baze 

sportive aflate în administrare, însumând 227 

obiective. S-a procedat la efectuarea unei analize 

comparative a datelor din evidența proprie a MTS 

cu cele din statistica întocmită de echipa de audit. 

În urma acestei analize s-a constatat că, față de cele 227 baze sportive câte figurează în statistica 

echipei de audit, în situația MTS sunt prezentate un număr de 245 de baze sportive.  
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Cu privire la acest aspect se impun următoarele observații:  

- un număr de 15 baze sportive pentru care 

conducerile entităților auditate au întocmit machetele 

înaintate de echipele de audit nu se regăsesc în situația 

MTS; 

- au fost constatate cazuri în care baza sportivă, deși 

nu se mai regăsea, la data de 31.12.2016, în 

administrarea entității auditate, figura totuși în 

situația MTS (ex. Clubul Sportiv Municipal 

”Danubiu” Tulcea, baza sportivă Hotel ”Casa 

Albastră”, Clubul Sportiv Municipal Craiova - 

Stadionul Tineretului);  
 

 

 

 

 

 

 

 - au fost constatate cazuri în care baza sportivă, deși este 

privită de către conducerea unității subordonate ca un 

ansamblu de unități de practicare a sportului (terenuri de 

sport, săli de sport, stadioane, etc.) este prezentată 

defalcat, pe fiecare construcție în parte, în situația MTS. 

Exemplificăm în acest sens cazul Complexul Sportiv 

Naţional ”Lia Manoliu” în care complexul este detaliat în 

situația MTS pe 32 de construcții distincte, unele dintre 

acestea neîntrunind condițiile prevăzute de lege pentru a 

fi incluse în categoria bazelor sportive cum ar fi: depozite 

de materiale și obiecte de inventar, atelier auto, atelier 

tinichigerie, etc.  

Având în vedere și obligația legală a 

MTS ce decurge din aplicarea art. 78 (3) 

din Legea educației fizice și sportului nr. 

69/2000 cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la întocmirea 

registrului bazelor sportive omologate 

din domeniul public şi privat al statului şi 

unităților administrativ-teritoriale, 

respectiv din sectorul privat, echipa de 

audit opinează că se impune ca MTS să 

procedeze la reanalizarea datelor aflate în evidența proprie cu privire la 

bazele sportive aflate în administrarea unităților subordonate, prin stabilirea 

unor criterii unitare de încadrare în această categorie, pornind de la definiția 

acestora dată de legislația specifică. 
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5. Obiectiv specific: Modul de evidențiere a patrimoniului sportiv în inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului 

Cu privire la evidențierea 

patrimoniului sportiv aflat în 

administrarea MTS, prin unitățile 

subordonate, în inventarul 

bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului au fost 

identificate unele vulnerabilități, 

astfel: 

-  actualizarea cu 

întârziere, efectuată de către MTS, a 

datelor din inventarul centralizat al 

bunurilor aparținând domeniului public al statului (uneori după o perioadă de 10 ani), respectiv 

modificarea datelor tehnice (structură, suprafețe, etc.) sau 

a valorilor de înregistrate în contabilitate a obiectivelor, 

achiziția de noi active, investițiile efectuate la vechile 

obiective precum și amenajările de terenuri; 

- existența unor neconcordanțe între datele înscrise 

în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și cele înscrise la oficiile 

teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară (ex. bazele 

sportive Străulești și Prescurea). 

   O situație aparte o prezintă baza nautică Herăstrău, 

înregistrată în evidența contabilă și tehnic – operativă a Complexului Sportiv Olimpia încă din anul 1991 

și care nu este înregistrată în inventarul centralizat  al bunurilor din domeniul public al statului.  

Inventarul centralizat al bunurilor aparținând domeniul public al statului 

aflat în administrarea unităților subordonate MTS nu reflectă întocmai 

realitatea, în condițiile în care au fost constatate cazuri în care:  

- atât datele tehnice, cât și cele valorice înscrise în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului nu au fost actualizate;  

- terenurile aferente bazelor sportive nu sunt înregistrate nici în evidența 

contabilă a entității și nici în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al statului; 

- nu au fost operate la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară drepturile 

de proprietate pentru statul român, respectiv de administrare pentru unitățile 

subordonate MTS, pe de o parte, și nu au fost efectuate înregistrările în 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pe baza 

acestor date, pe de altă parte. 
 

   5.1. Inventarierea bunurilor din patrimoniul sportiv 

aparținând domeniului public al statului, aprobat 

conform prevederilor legale. 

   5.2. Identificarea și analiza neconcordanțelor existente 

între evidența bunurilor din patrimoniul sportiv 

administrat la nivelul unității auditate și datele înscrise 

în inventarul centralizat al bunurilor aparținând 

domeniului public al statului. 
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6. Obiectiv specific: Analiza gradului de funcționalitate a bazelor sportive 

            În perioada auditată s-a constatat 

că marea majoritate a bazelor sportive au 

fost funcționale; cu toate acestea, la data 

de 31.12.2016, au fost identificate 34 de 

baze sportive nefuncționale. 

             Marea majoritate a bazelor 

sportive au obținut avizele legale de 

funcționare de la organismele abilitate 

dar, la data de 31.12.2016, au fost 

identificate și situații în care unele 

funcționau fără deținerea tuturor acestor 

avize. 

 

În urma analizei efectuate la nivelul celor 93 

de entități subordonate MTS, au fost identificate și 

cazuri în care bazele sportive, deși funcționale, se află 

totuși într-un grad mai mare sau mai redus de 

degradare, fapt ce influențează în mod negativ 

desfășurarea activității sportive.  

Exemple în acest sens sunt:  

- Sport Club Miercurea Ciuc, județul Harghita - 

obiectivul ”Patinoar artificial acoperit”; 

- Clubul Sportiv Municipal Suceava – Baza nautică 

pentru canotaj “Nada Florilor” Fălticeni; 

- DJST Bihor - Unitatea de Administrare a Bazei 

Sportive Șuncuiuș. 

- DJST Brăila - Bazinul de înot acoperit; 

- DJST Maramureș – Hotelul Sport; 

- DJST Ialomița - Sala de atletism;  

 Deși marea majoritate a bazelor sportive erau 

funcționale la data de 31.12.2016, unele dintre 

acestea nu dețineau toate avizele legale de 

funcționare sau se aflau într-un anumit stadiu de 

degradare.  

 În ceea ce privește bazele sportive 

nefuncționale, această situație a fost cauzată, în 

principal, de lipsa fondurilor pentru întreținere și 

modernizare, precum și administrării 

necorespunzătoare a acestora. 

  6.1. Există la nivelul MTS/US baze sportive 

nefuncționale? Care au fost cauzele care au determinat 

această situație? 

   6.2  Există cazuri în care nu au fost obținute avizele 

legale de funcționare de la organismele abilitate sau 

cazuri în care bazele funcționează fără avizele respective? 

   6.3.  Există situații în care bazele sportive deși sunt 

funcționale, se află totuși într-un stadiu de degradare care 

nu oferă condiții optime de desfășurare a activităților 

sportive? 

   6.4.  Există la nivelul MTS o politică/strategie/procedură 

cu privire la repunerea în funcțiune a bazelor sportive? 
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 La nivelul MTS, nu există o politică/strategie/procedură de repunere în 

funcțiune a bazelor sportive nefuncționale.  
 

7. Obiectiv specific: Analiza gradului de adresabilitate, respectiv de utilizare a bazelor 

sportive 

În perioada auditată, principalii utilizatori ai bazelor  

sportive au fost: 

    - sportivii de performanță legitimați în cadrul cluburilor 

sportive;  

    - sportivii nelegitimați practicanți de activități sportive; 

    - persoane fizice care practică sporturi de masă.  

 

Din analiza efectuată asupra activității entităților 

auditate, s-a constatat că ponderea cea mai mare o dețin 

primele două categorii dintre cele enumerate. 

 

Analiza cu privire la gradul de ocupare a bazelor sportive a  

condus la evaluarea acestuia, astfel: ridicat (grad de ocupare între  

80%-100%), mediu (între 40%-80%) și scăzut (între 0%-40%).  
 

La cea mai mare parte dintre entitățile auditate nu există o politică de 

promovare a bazelor sportive în vederea creșterii gradului de ocupare al 

acestora. 

 
 

 La nivelul US există, în general, preocuparea managementului pentru 
promovarea activităților desfășurate în cadrul bazelor sportive aflate în 
administrare, în vederea creșterii gradului de ocupare al acestora. Nu a fost 
identificată o strategie unitară privind promovarea activităților desfășurate în 
scopul creșterii gradului de ocupare. 

 

 

 

SCĂZUT 
(grad de ocupare între 0%-40%). 

DJST Călărași gradul de 
ocupare/utilizare al 
patinoarului a fost deosebit 
de redus, patinoarul este 
funcțional, dar nu este 
folosit de posibilii utilizatori 
ai acestuia; 
La nivelul DJST Buzău se 
observă tendința de scădere 
a gradului de utilizare a Sălii 
Sporturilor, în anul 2016        
       gradul de ocupare  
               fiind de  
                  37,5 %. 

RIDICAT 
(grad de ocupare între 80% și 100%) 

 

- Sp. Club Mun. Deva -100%; 
- Clubul Sportiv Mun. Brăila - 
100%; 
- CSM Danubiu Tulcea - 100%; 
- CSM Giurgiu - 100%; 
- DJTS Cluj - Sala Sporturilor 
„Horia Demian”- 95%; 
- Sp. Club Miercurea Ciuc - 
90%; 

MEDIU  
(grad de ocupare între 40%-80%)  

 

DJST Brăila gradul de ocupare a 
înregistrat o tendință de creștere 
astfel că în anul 2016 acesta a fost de 
59.08%; 
DJST Covasna gradul mediu de 
ocupare este de aproximativ 40%; 
Complexul Sportiv Național 
Navasart gradul de ocuparea 
bazelor sportive în perioada 1990-
2016 a fost cuprins între 55% și 75%; 
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8. Obiectiv specific: Analiza alocării și utilizării fondurilor publice destinate întreținerii / 

reparării / modernizării bazelor sportive 

La nivelul celor 87 de entități 

pentru care MTS a furnizat date, au 

fost planificate, în perioada 2012-

2016, cheltuieli totale cu reparațiile 

curente și cu modernizarea în sumă de 

107,0 mil. lei, din care cheltuieli cu 

reparațiile curente în sumă de 29,5 mil. 

lei și cheltuieli cu modernizarea și 

reparațiile capitale în sumă de 77,5 mil 

lei. Ponderea cheltuielilor cu 

reparațiile curente în totalul  

cheltuielilor planificate mai sus 

menționate este de 27,6%, în timp ce a 

cheltuielilor cu modernizarea și reparațiile capitale este de 72,4%.  

Cheltuielile 

efectuate totale cu 

reparațiile curente, 

respectiv cu 

modernizarea și 

reparațiile capitale 

ale acestor entități, 

în aceeași perioadă, 

au fost în suma de 

96,0 mil. lei, din 

care cheltuieli cu 

reparațiile curente 

în sumă de 26,0 

mil.  lei și cheltuieli 

cu modernizarea și 

reparațiile capitale 

în sumă de 70,0 

mil. lei. Ponderea 

cheltuielilor cu 

reparațiile curente 

în totalul 

cheltuielilor 

efectuate mai sus menționate este de 27,1% în timp ce a cheltuielilor cu modernizarea și reparațiile 

capitale este de 72,9 %. 

Fundamentarea sumelor alocate cu această destinație, în perioada 2012-2016, s-a efectuat 

în baza unor criterii eterogene vizând, în principal, necesități circumstanțiale,  în lipsa existenței 

unei strategii cu caracter unitar.  

 

   8.1. Care este volumul fondurilor alocate pentru 

întreținerea / repararea / modernizarea bazelor sportive în 

perioada auditată?   

   8.2. Care au fost criteriile în baza cărora au fost 

dimensionate sumele destinate întreținerii / reparării / 

modernizării bazelor sportive în perioada auditată? 

   8.3.  Au fost întreprinse măsuri de maximizare a veniturilor 

proprii realizate de entitate din exploatarea bazelor sportive 

și în consecință de diminuare a efortului bugetului de stat de 

susținere a acestora? Care este politica entității auditate în 

acest sens? 

   8.4.  Situația veniturilor proprii realizate din administrarea 

bazelor sportive și a cheltuielilor aferente pe perioada 

auditată. 

 

0

100

200

300

400

500

2012 2013 2014 2015 2016

Evoluția cheltuielilor totale și a cheltuielor cu reparațiile și modernizările 
planificate comparativ cu cele efectuate, la nivelul unităților subordonate
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Acțiunile cele 

mai des întreprinse 

pentru maximizarea 

veniturilor proprii și în 

consecință de 

diminuare a efortului 

bugetului de stat au 

constat în închirierea 

bazelor sportive și a 

spațiilor anexă a 

acestora. 

 La nivelul 

celor 87 de entități 

pentru care MTS a 

furnizat date (pentru 6 

entități MTS nu a 

furnizat date), au fost planificate a se realiza, în perioada 2012-2016, venituri proprii totale în 

sumă de 228.885.097,00 lei. Veniturile proprii totale încasate de aceste entități în aceeași 

perioadă au fost în sumă de 181.243.323,20 lei, rezultând un grad de încasare a acestora față de 

prevederi de 79,19%. 

 În lipsa existenței unei strategii cu privire la alocarea sumelor destinate 
întreținerii/reparației/modernizării bazelor sportive, aceasta s-a efectuat în 
baza unor criterii eterogene vizând, în principal, necesități circumstanțiale. 
Există orientarea generală spre efectuarea de cheltuieli cu reparațiile curente, 
în detrimentul celor cu reparațiile capitale și modernizarea. 
 Cele mai multe acțiuni întreprinse pentru maximizarea veniturilor proprii 
au fost cele privind închirierea bazelor sportive și a spațiilor anexă a acestora. 

 

   C. La nivelul Ministerului Tineretului și Sportului 

1. Cu privire la  identificarea patrimoniului sportiv aflat în administrarea directă a MTS la 

nivelul anului 1990 

 

La nivelul MTS, nu au fost identificate documente privind inventarierea patrimoniului 

sportiv aflat în administrarea directă a MTS, la momentul anului 1990.  

           Reconstituirea patrimoniului sportiv aflat în administrarea directă a MTS la data înființării 

acestuia nu a fost posibilă nici pe baza actelor normative  de înființare și organizare a entității și 

nici în urma solicitării adresate Institutului Național de Statistică . 

        

La nivelul MTS nu există o situație exactă privind patrimoniul sportiv preluat 
de fostul Minister al Sportului la momentul înființării sale, în anul 1990. 
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2. Cu privire la evoluția patrimoniului sportiv aflat în administrarea directă a MTS în 

perioada 1990-2016 

Nu au fost prezentate documentele privind inventarierea patrimoniului sportiv aflat în 

administrare pe perioada 1990-2000. 

Având în vedere actele normative elaborate în această perioadă, precum și informațiile 

rezultate din documentele prezentate de MTS, echipa de audit a fost în măsură să identifice unele 

active care s-au aflat în administrarea entității în această perioadă și să procedeze la analiza 

evoluției acestora. Este vorba despre imobilele intrate în patrimoniul MTS care au aparținut 

fostului Partid Comunist Român, respectiv Clubul Mic Floreasca, Ștrandul Floreasca, Centrul 

Consiliilor Naționale ale Democrației Muncitorești și Revoluționare și Hotel și restaurant ”Someș” 

Satu Mare precum și de Clubul Sportiv ”Progresul” București.  

Ca urmare a analizei efectuate au fost constatate unele inadvertențe după cum urmează: 

- în cazul obiectivului ”Ștrand 

Floreasca” care, în temeiul HG nr. 187/1991, a 

fost transmis în folosința/proprietatea unei 

societăți comerciale, s-a constatat că situația 

juridică a suprafeței de teren de 1,1 ha. (din 

suprafața totală de 5,5 ha. aferentă imobilului) 

este neclară la data prezentului raport; 

           - în cazul Centrului Consiliilor 

Naționale ale Democrației Muncitorești s-a 

constatat că există inadvertențe între suprafața 

de teren de 210.000 m.p. dată în administrarea 

fostei Societăți comerciale ”Palatul Sportului” SA prin HG nr. 1230/1990 și suprafața de 172.302 

m.p. transmisă în administrarea CSN ”Sala Polivalentă” prin Ordinul Președintelui ANS nr. 

204/2003. Diferența este de 37.698 m.p. pentru care echipa de audit nu a identificat informații de 

natură a clarifica situația.   
 

Pentru perioada 1990-2000 nu a fost posibilă stabilirea cu exactitate a 
patrimoniului sportiv al MTS, nefiind prezentate documente în acest sens. 

 

3. Cu privire la situația actuală a patrimoniului sportiv aflat în administrarea directă a MTS 

Bazele sportive aflate în administrarea directă a MTS sunt date în folosința directă a unor 

federații sportive și a unei fundații. 

În urma inspecțiilor pe teren efectuate de către echipa de audit s-a constatat că, în general, 

bazele sportive sunt bine întreținute și utilizate în scopul în care au fost predate. Pe de altă parte, 

au fost constatate și situații în care unele active din structura bazelor sportive fie sunt nefuncționale, 

fie înregistrau un grad mai mic sau mai mare de depreciere. 

             Au fost, de asemenea, constatate situații în care federațiile sportive au procedat la 

închirierea, la rândul lor, a unor părți din imobilele parte integrantă a bazelor sportive pentru care 

conform hotărârilor de guvern au primit numai dreptul de folosință fără acordul titularului 

dreptului de administrare. 
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Federația Română  

de Rugby  

are în folosință gratuită baza sportivă ”Complex 

sportiv de rugby” București, având o suprafață 

totală de 40.912 mp, constând în 3 terenuri rugby  

și un 1 teren handbal.            

Baza sportivă este în stare de funcționare și se 

prezintă în condiții bune pentru desfășurarea 

activităților sportive.  

are în folosință gratuită Stadionul 
”Iolanda Balaș Soter”, în suprafață de 
40.103,55 mp.  
Terenul principal era în stare de 
funcționare, în timp ce tribuna aferentă 
stadionului de atletism era 
neutilizabilă, lucrările de reabilitare 
fiind sistate. Între Federația Română de 
Atletism și o firmă privată, a fost 
încheiat un contract de închiriere a 
terenurilor de minifotbal,  parte 
integrantă din baza sportivă respectivă, 
valabil 

Federația Română  

de Atletism  

            până la data de 01.01.2015. Deși, începând cu data de 01.01.2015, contractul de 
închiriere a fost reziliat, chiriașul nu a procedat la eliberarea efectivă a terenurilor, astfel, 
federația a continuat să factureze doar cheltuielile cu utilitățile, nu și chiria aferentă, în 
condițiile în care nu exista contract de închiriere în vigoare.  

are în folosință gratuită terenul situat în București, strada 

Drumul Taberei nr. 2-4. 

Din inspecția efectuată la fața locului s-a observat că 

terenul nu este administrat corespunzător și se 

degradează, ca urmare a invadării cu vegetație spontană, 

ce împiedică accesul. Construcțiile de împrejmuire a 

acestuia (ziduri, poartă de acces) sunt și ele în stare 

avansată de deteriorare.  

Federația Română 

de Tenis de Masă 
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Federația Română 

 de Tenis  
 

are în folosință gratuită două baze sportive. 

- ”Sala de tenis” și ”Terenurile de tenis cu 

zgură”, acestea se află în incinta 

Complexului Sportiv Naţional Lia Manoliu, 

sunt în stare de funcționare și foarte bine 

întreținute. 

În incinta bazei sportive se regăsește și o 

unitate de alimentație publică, nefuncțională. 

- baza sportivă Tenis Club București, la data 

vizionării acesteia de către echipa de audit,  

terenul era complet neutilizat, ocupat integral 

de vegetație spontană și într-o avansată stare 

de degradare. Terenul nu era 

împrejmuit/delimitat de vecinătăți. 

Federația Română 

de Scrimă  

are în folosință gratuită următoarele baze 

sportive, situate în București,  str. Aviator 

Popa Marin, sector 1: 

 Sala de scrimă având, având la data 

înființării suprafața de 16.120 mp; 

 Hotel ”Floreta de Aur”, având la data 

înființării suprafața de 1024 mp; 

 ”Teren de tenis cu zgură” având la data 

înființării suprafața de 720 mp; 

 ”Teren de baschet cu bitum” având la 

data înființării suprafața de 1.000 mp.  

Din inspecția efectuată la fața locului, s-a 

observat că  bazele sportive  sunt în stare de 

funcționare spațiile fiind bine întreținute. 

Federația Română 

de Handbal  

. 
are în folosință gratuită baza sportivă Sala sporturilor 

”Lucian Grigorescu”, la data inspecției fiind în stare 

de funcționare. Terenul de handbal nu corespunde 

standardelor de omologare actuale cu privire la 

dimensiunile acestuia. 

În extrasul de carte funciară, descrierea imobilul, în 

suprafață de 6.723 mp., este diferit față de prevederea 

din actul normativ de atribuire, având înscris dreptul de 

proprietate în favoarea Statului Român și dreptul de 

administrare în favoarea F.R.H. și nu al MTS. 
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are în folosință gratuită baza sportivă Bazin de înot ”Floreasca” , str. Aviator Popa Marin 

nr.1, sector 1, având, la data  înființării,  suprafața de 3.424,43 mp.  

Deși bazinul de înot este în stare relativă de funcționare, nu corespunde standardelor de 

omologare actuale cu privire la dimensiunile acestuia, pentru a putea fi înscris în circuitul 

extern și intern pentru organizarea de competiții sportive. Pereții laterali și parte a 

acoperișului prezintă infiltrații, tencuiala fiind deteriorată. Pereții și partea inferioară a 

bazinului de înot sunt neigienizate. Totodată, datorită adâncimii mari a acestuia (la darea în 

folosință acesta a fost conceput și pentru probele de sărituri de la trambulina, în prezent 

trambulina fiind complet dezafectată) este necesară folosirea unei cantități de energie 

suplimentară pentru încălzirea volumului de apă. De asemenea, un grad avansat de 

deteriorare prezintă cabinele de duș, zona grupurilor sanitare și vecinătatea acestora, 

vestiarele sunt alcătuite din separeuri cu draperii de acces în loc de uși. Zona de acces de la 

vestiare la bazinul de înot este inundată, pereții prezintă igrasie și infiltrații de apă. 

Federația Română de Polo  

Federația Română  

de Handbal  
 

are în folosință gratuită baza sportivă Sala 
Sporturilor ”Lucian Grigorescu”, la data 
inspecției fiind în stare de funcționare. 
Terenul de handbal nu corespunde 
standardelor de omologare actuale cu 
privire la dimensiunile acestuia. 

are în folosință gratuită 
baza sportivă Complex 
Sportiv ”Iosif Sârbu” din 
str. Vadu Moldovei, nr.14, 
sector 1, având 

Federația Română 

de Tir Sportiv 

o suprafață de 649.987,54 mp., dreptul de 
folosință a acesteia nefiind înscris în Cartea 
Funciară. 
 

În extrasul de carte 
funciară, 
descrierea 
imobilul, în 
suprafață de 6.723 
mp., este diferit 
față de prevederea 
din actul normativ 
de atribuire, având 
înscris dreptul de  

Baza sportivă, 
respectiv terenurile 
de poligon sportiv și 
clădirile aferente, 
se află într-o stare 
bună de întreținere 
și desfășurare a 
activităților. 
.sportive.  Pe terenul aferent bazei sportive se 
regăsesc și terenuri de tenis și un parc de 
agrement paint-ball.  
 

proprietate în favoarea Statului Român și 
dreptul de administrare în favoarea F.R.H. 
și nu al MTS. 

Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada 1990-2016 



                                                                                                                                                              
 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

                                                                                        31                                                              Departamentul X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

În general, utilizarea bazelor sportive al căror drept de folosință a fost transmis 
către alte entități, se face în concordanță cu destinația acestora, iar întreținerea lor 
a fost corespunzătoare, dar excepțiile constatate necesită totuși efectuarea unei 
analize aprofundate de către MTS, în urma căreia să fie dispuse măsuri în consecință. 

 

4. Cu privire la  modul de evidențiere a patrimoniului sportiv în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului 

   Înregistrarea  patrimoniului sportiv în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

prezintă unele deficiențe, în sensul:  

- neprecizării caracteristicilor tehnice ale acestora; 

- înregistrării unor părți componente ale bazelor 

sportive ca element individual cu număr MF distinct; 

          - înregistrării modernizărilor efectuate ca fiind o 

altă bază sportivă. 

        

Inventarul centralizat al bunurilor aparținând domeniului statului nu 

prezintă o situație clară a patrimoniului sportiv aflat în administrarea MTS. 

 
 

în folosință gratuită Fundației pentru tenis 
”Academia Ilie Năstase” prin HG nr. 946/ 1999. 
La fața locului au fost identificate, pe lângă 
terenurile de tenis funcționale, o parcare 
exclusivă a unei firme private, un atelier/service 
de întreținere auto, mai multe autoturisme 
avariate, sub care este crescută vegetație 
sălbatică, un teren de mini-fotbal sintetic ale 
cărui tribune/gradene sunt nefuncționale, în  

stare avansată de degradare, locuri de 
picnic și de foc de tabără, drumuri de 
acces pline de apă pluvială, o 
terasă/restaurant. Terenul de fotbal al 
bazei sportive, precum și tribunele 
acestuia sunt complet inutilizabile. 
Pe terenul de 63.568 mp există trei 
construcții în suprafață cumulată de 
1.297 mp, asupra cărora MTS are 
intabulat dreptul de administrare, însă  
acestea nu sunt înregistrate nici în evidența contabilă a entității și nu figurează înregistrate nici 

în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la data de 05.12.2016. 

Terenul  ”Pipera” 
 

în suprafață de 63.528 mp, situat în București, str. Șos. Pipera nr. 38, sector 1, a fost dat  
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 Existența unui patrimoniu sportiv la nivelul anului 1990; 

 Interesul constant al opiniei publice față de fenomenul sportiv și 

performanțele sportive,  

respectiv față de mișcarea 

sportivă tradițională în anumite 

zone ale țării, fapt ce a generat, 

în mare parte, un grad ridicat de 

ocupare al bazelor sportive;  

 Reglementarea legală a 

supravegherii menținerii 

destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al 

unităților administrativ-teritoriale, precum și a bazelor şi/sau instalațiilor 

sportive care au aparținut domeniului 

public sau privat al statului ori al 

unităților administrativ-teritoriale;  

 Atingerea scopului pentru care bazele 

sportive au fost transferate în 

patrimoniu UAT, în sensul în care, în 

mare majoritate a cazurilor, acestea 

și-au păstrat destinația fiind efectiv 

utilizate în scopul pentru care bazele 

sportive au fost înființate. 

 

 

II.  Concluzii generale şi recomandări 

II.1  Concluziile generale ale misiunilor de audit al performanţei 
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 Cadrul legislativ insuficient din punctul de vedere al prezentării concrete 

a situației patrimoniului sportiv la nivelul anului 1990;  

 Modificări frecvente ale cadrului 

legal de reglementare a structurii 

organizatorice și de funcționare a 

MTS precum și instabilitate la 

nivel managerial; 

 Inexistența unei situații clare cu 

privire la proveniența și evoluția 

bunurilor din patrimoniul sportiv al 

MTS; 

 Lipsa unei strategii naționale pentru dezvoltarea sportului în general și 

pentru administrarea bazelor sportive în special; 

 Insuficiența fondurilor alocate pentru întreținerea / repararea / 

modernizarea / extinderea bazelor sportive; 

 Inexistența unor proceduri fără echivoc cu privire la supravegherea 

menținerii destinației bazelor sportive; 

 Degradarea, administrarea ineficientă sau utilizarea în alte scopuri a unor 

baze sportive date în folosința gratuită de către MTS;  

 Pierderea, în unele cazuri, a unor active din patrimoniul sportiv al MTS ca 

urmare a inacțiunii sau acțiunii tardive a MTS. 
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 Continuarea degradării bazelor sportive existente;  

 Scăderea interesului 

populației față de activitatea 

sportivă în condițiile 

neasigurării întreținerii / 

modernizării / extinderii 

bazelor sportive; 

 Scoaterea din uz și 

schimbarea destinației unor 

baze sportive ca urmare a 

neexercitării de către MTS  a 

prerogativelor legale privind 

urmărirea păstrării 

destinației acestora; 

 Posibilitatea atragerii răspunderii administratorilor în cazul unor accidente 

suferite în bazele sportive neomologate; 

 Apariția riscului efectuării unor investiții neperformante, care să nu 

conducă la atingerea indicatorilor propuși ca urmare a inexistenței unei 

strategii la nivel național, de dezvoltare  a patrimoniului sportiv; 

 Ratarea unor posibilități de finanțare, de modernizare / extindere a bazelor 

sportive existente sau a investițiilor în noi baze sportive. 
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 Posibilitatea dezvoltării activității 

sportive în condițiile modernizării 

și extinderii bazelor sportive 

existente precum și a repunerii în 

funcțiune a unor baze sportive 

nefuncționale în prezent;  

 Atragerea de finanțări pentru 

modernizare / extindere a bazelor 

sportive existente sau pentru 

investiții în noi baze sportive; 

 Creșterea gradului de ocupare al bazelor sportive, prin crearea și 

dezvoltarea unor programe naționale de promovare a activității sportive; 

 Înființarea de centre de excelență în zonele cu tradiție sportivă de maximă 

adresabilitate, în vederea atragerii către sportul de performanță a copiilor 

și a tinerilor, inclusiv cu posibilitatea pregătirii profesionale extra-

sportive; 

 Întărirea capacității de monitorizare și supraveghere a menținerii 

destinației bazelor sportive precum și a modernizării bazelor sportive 

aflate în administrare, prin conferirea unor atribuții procedurate către 

direcțiile județene de tineret și sport; 

 Crearea premiselor pentru omologarea la standardele actuale a unora 

dintre bazele sportive.  

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

OPPORTUNITIES 
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 Identificarea și/sau reconstituirea documentelor de atestare a statutului 

juridic al patrimoniului sportiv aflat în administrarea MTS. Efectuarea, în 

consecință, a inventarierii activelor de natura clădirilor și terenurilor din 

patrimoniul sportiv, cu respectarea prevederilor legale specifice; 

 Clarificarea regimului juridic al patrimoniului sportiv pe care MTS îl are în 

administrare, respectiv dacă există părți componente ale acestuia care 

aparțin domeniului public de interes local; 

 Intabularea bunurilor și înscrierea acestora în Cartea Funciară; 

 Reflectarea în evidențele proprii a patrimoniului sportiv la valoarea justă, 

prin reevaluarea acestuia, conform dispozițiilor legale specifice și 

transmiterea operativă a situației obținute către MTS în vederea actualizării 

inventarului centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

statului;   

 Revizuirea procedurilor proprii privind arhivarea și păstrarea documentelor 

precum și organizarea arhivelor deținute, în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare;   

 Efectuarea demersurilor necesare adecvate și formalizate de către MTS, în 

vederea promovării în instanță a unor acțiuni, în baza dispozițiilor art. 80 

din Legea nr. 69/2000, pentru reintegrarea în patrimoniu a bazelor sportive  

înstrăinate fără temei legal; 

 Clarificarea neconcordanțelor existente între suprafețele totale prevăzute în 

actele normative de aprobare a transferului unor baze sportive în 

patrimoniul altor entități și suprafețele totale prevăzute în actele de predare-

primire efectivă al acestor baze; 

 Efectuarea demersurilor necesare către organele abilitate ale statului, în 

vederea clarificării situației patrimoniale și juridice a unor baze sportive. 

 

 

 

II.2.1. STABILIREA FĂRĂ ECHIVOC A REGIMULUI JURIDIC AL 
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 Elaborarea unei Strategii naționale pentru sport, cu agregarea 

necesităților/oportunităților pentru practicarea sportului de masă, a 

sportului la nivel de amatori și a sportului de performanță prin 

consultări cu profesioniștii în management sportiv, cu reprezentanții 

administrației publice locale și centrale și cu conducerile unităților 

subordonate; 

 Aprobarea unor politici publice pe termen scurt, mediu și lung, cu 

privire la întreținerea/dezvoltarea bazelor sportive aflate în 

administrarea MTS, bazate pe principiul cost / eficiență; 

 Promovarea unei strategii manageriale realiste pe fiecare ramură 

sportivă, luând în considerare zonele cu tradiție sportivă de maximă 

adresabilitate, care să permită luarea deciziilor de finanțare a 

investițiilor în cunoștință de cauză și într-o perioadă bine 

determinată, care să se integreze într-o strategie națională; 

 Elaborarea și implementarea unor politici/strategii/proceduri 

referitoare la repunerea în funcțiune a bazelor sportive 

nefuncționale și exploatarea eficientă a celor existente, promovarea 

adecvată a acestora către publicul larg, în scopul creșterii gradului 

de adresabilitate și, pe cale de consecință, maximizarea veniturilor 

proprii cu diminuarea corespunzătoare a efortului bugetului de stat 

de susținere a acestora;   

 Adoptarea unor reglementări clare cu privire la posibilitatea de finanțare în 

sport, inclusiv a finanțării întreținerii/dezvoltării bazelor sportive existente și 

investițiilor în noi capacități sportive; 

 Dispunerea de către MTS a măsurilor necesare în vederea reglementării 

procedurale a obligațiilor legale în ceea ce privește urmărirea păstrării 

destinației bazelor sportive.   

 

 

II.2.2. ADOPTAREA UNOR POLITICI PUBLICE REALISTE ȘI 
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 Atragerea finanțărilor din fonduri europene nerambursabile în 

vederea modernizării și dezvoltării bazelor sportive existente și a 

investițiilor în noi capacități sportive; 

 Crearea posibilităților parteneriatelor public-private în vederea 

atragerii fondurilor necesare pentru administrarea, 

întreținerea/dezvoltarea unor baze sportive aflate în administrarea 

MTS; 

 Reglementarea condițiilor necesare și suficiente pentru transferul 

bazelor sportive către unitățile administrativ-teritoriale sau către 

federații în vederea atragerii fondurilor necesare administrării și 

utilizării corespunzătoare a bazelor sportive; 

 Finanțarea înființării unor centre de excelență în zonele cu tradiție 

sportivă de maximă adresabilitate, în vederea atragerii către 

sportul de performanță a copiilor și a tinerilor, inclusiv cu 

posibilitatea pregătirii profesionale/școlare extra-sportive. 
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,,Sportul te învață să câștigi cinstit. Sportul te învață să pierzi în mod demn. 

Prin urmare, sportul te învață de toate:  

Te învață ce este viața!“ 

 
  Ernest Hemingway  


