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Sportul  
trebuie să devină  

prioritate națională, 
alături de educație  

și sănătate. 

Susțin includerea lui  
în proiectul de țară.

Gabriela Szabo

“

„



Excelenţa
garantează viitorul

Gabriela Szabo

Cariera mea a început acum 30 de ani. În tot acest timp, am evoluat constant și am 

reușit să fac performanță în fiecare domeniu în care am activat. Acum, experiența îmi 

permite să văd sportul într-o manieră integrată. Îl înțeleg din multiple perspective și 

tocmai de aceea sunt convinsă că pot aduce valoare adăugată și o viziune modernă, 

orientată către excelență și inovație.

Timp de 8 ani, am acumulat  experiență de management instituțional în sport. Întâi, ca 

Vicepreședinte al Federației Române de Atletism (2005-2013). Ulterior, am ocupat poziția de 

Ministru al Tineretului și Sportului (2014-2105), perioadă în care am gestionat cel mai mare buget 

pentru sport din ultimii 10 ani, susținând strategiile de dezvoltare ale federațiilor naționale. De 

asemenea, am susținut activ și cu succes modificarea Codului Fiscal. Am realizat un parteneriat 

strategic cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru dezvoltarea 

infrastructurii sportului de masă și de performanță, în valoare de 103 milioane de Euro, parteneriat 

ce continuă și astăzi. 

 

 

În tot acest timp, am fost implicată activ în managementul sportiv internațional, 

ca membru al organismelor de referință în sportul mondial.  Am fost membru al 

Comitetului de Femei din cadrul Federației Internaționale de Atletism (2007-2014), 

al Comisiei de Reflecție (2006-2011) și al Comisiei Atleților din cadrul Asociației 

Europene de Atletism (1998-2002), respectiv al Comisiei de Dezvoltare a Cluburilor 

din cadrul Asociației Europene de Atletism. 

1 Despre mine
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De asemenea, sunt primul reprezentant al României în Consiliul Executiv al Asociației 

Europene de Atletism, deja la al doilea mandat. Prin urmare, am o bună cunoaștere a 

problematicilor sportive atât la nivel european, cât și mondial, ceea ce îmi permite să 

dezvolt o strategie în linie cu trendurile globale. 

Încă din 2007 am înființat Asociația Sport pentru Viață, alături de care am deschis 

drumul către proiecte de promovare a sportului de masă, un subiect extrem de 

drag mie și vital în ecosistemul sportului de performanță. În acest timp, am câștigat 

experiență valoroasă de management în antrepreprenoriat și mediul organizațiilor 

neguvernamentale (ONG) , fiind apropiată de modul în care societatea civilă înțelege 

sportul și subiectele asociate lui. 

În calitate de CSR & Public Affairs Manager al Adecco, am acumulat și experiență de management 

în mediul privat, gestionând proiecte de responsabilitate socială în zona sportivă. Tot alături de 

compania Adecco am coordonat în 2011 Proiectul de Reconversie Socială a Atleților, în parteneriat 

cu COSR și CIO, proiect încă activ. 

Studiile doctorale în cadrul Academiei de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti mi-au oferit și 

oportunitatea de a dobândi experiență de project management în mediul academic sportiv, 

prin cercetarea pe care am realizat-o pe tema cauzelor şi efectelor anduranţei în probele de semi-

fond şi fond - atletism. 

Nu în ultimul rând, am acumulat o experiență solidă ca sportiv de peformanță, câștigând toate 

medaliile la care poate aspira un sportiv – naționale, internaționale și olimpice – la care se adaugă 

titlul de cea mai bună sportivă a lumii și de cea mai bună atletă a lumii, ambele câștigate în 1999. 

Consider că sunt un profesionist cu un parcurs de carieră coerent, care a învățat în permanență și a 

făcut eforturi reale de a performa mereu, indiferent de mediul în care a activat. Mai mult, mă bucur 

că rezultatele profesionale au fost întotdeauna cele care au contat în ochii publicului, în fața căruia 

am câștigat o bună reputație. 

Mă recomandă experiența complexă pe care am acumulat-o ca manager în instituții 
sportive, în organizații internaționale, în mediul corporatist, ONG și academic. Alături 
de acestea, istoricul personal de performanță și excelență în sport îmi oferă 
o perspectivă completă și aprofundată asupra sportului, astfel că pot veni cu un 
proiect concret atât de dezvoltare a sportului de masă, cât și de stimulare a excelenței 
sportive în România. Îmi doresc să am o contribuție semnificativă în peisajul sportului 
românesc și să aduc o doză puternică de inovație și modernitate. Obiectivul meu final 
este unul clar: excelența.

2 De ce candidez
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România trebuie să ajungă printre primele 20 de națiuni sportive ale lumii în 

următorii 8 ani. Acesta este țelul meu și îmi voi folosi toată expertiza profesională, 

energia și pasiunea pentru sport și oameni ca să realizez acest țel. Însă eu singură, 

ca individ, nu voi putea ajunge la rezultatul dorit. Cred puternic în colaborare, ca o 

componentă esențială a oricăui bun lider. În acest sens, Comitetul Olimpic și Sportiv 

Român trebuie să formeze o echipă alături de Ministerul Tineretului şi Sportului, 

Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice, Ministerul Finanțelor, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru a susţine dezvoltarea organică 

și sănătoasă a sportului românesc.

Toată cariera mea s-a bazat pe câteva valori simple, dar pe care le trăiesc în mod 

autentic și consistent. După trei decenii în lumea sportivă, pot spune cu certitudine 

că iubesc sportul și am o reală pasiune pentru performanță. Sunt orientată către 

rezultate, pornesc de la o viziune, dar o materializez printr-un plan concret și 

foarte multă muncă. De asemenea, cred puternic în evoluția bazată pe învățarea 

permanentă și prin capacitatea de adaptare la schimbare. Lumea noastră 

se schimbă alert datorită inovațiilor tehnologice și digitale, și, în acest context, 

capacitatea fiecăruia de a inova și de a se adapta la schimbare este un factor de 

succes semnificativ.

3 Viziunea

4 Valorile
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În acest moment, starea sportului în România este determinată, în principal, de 

problemele de infrastructură sportivă, de un număr mic de practicanți ai sportului 

de masă, în timp ce doar 3% dintre români sunt sportivi legitimați în cluburi sportive, 

potrivit Eurobarometrului privind Sportul şi Activităţile Fizice din martie 2014. 

  

De aici rezultă nevoia de inovație instituțională și de modernizare a sportului, în linie cu abordarea 

europeană, unde forurile directoare naționale și continentale au luat măsuri de modernizare a 

formatelor competițiilor, de dezvoltare a bazei materiale, de diversificare a implicării și de atragere 

de resurse pentru creșterea sustenabilă a fenomenului sportiv. Altfel spus, sunt necesare modele de 

bună guvernanță, cu orientare spre performanță organizațională și excelență în practică. 

Nevoia de facilitare a sportului de masă prin investiția în infrastructură este susținută 

și de datele relevate de Eurobarometrul privind Sportul şi Activităţile Fizice privind 

interesul românilor pentru sport:

Consider totuși că avem motive să fim optimiști. Stă în puterea noastră să 
dezvoltăm sportul românesc. Numărul de competiții sportive populare a 
avut o creștere explozivă în ultimii ani, iar românii încep să fie conștienți de 
importanța unui stil de viață sănătos. Practic, oamenii arată o mare deschidere 
către sport și este nevoie ca, la nivel instituțional, să folosim entuziasmul lor și 
să construim, pe baza lui, o strategie coerentă, cu implementare alertă. 

5 Sportul în contextul actual

nu fac 
niciodată 

sport

60%

nu fac sport 
din lipsă de 

timp

53%

nu sunt 
interesaţi sau 

motivaţi să 
facă sport

13%

susţin că nu 
au acces la 

infrastructură 
sportivă

10%
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Comitetul Olimpic și Sportiv Român este organizația-etalon în sportul românesc 
de performanță, astfel că are datoria să stabilească obiective ambițioase, să 
implementeze programe consistente de dezvoltare și să susțină federațiile 
sportive în drumul lor către performanță. În acest context, abordarea mea este 
fundamentată pe un model piramidal, pe care îl voi prezenta succint.  

Baza este asigurată de infrastructura sportivă, care stimulează practicarea sportului 
la nivel de masă, crescând astfel baza de selecție și șansa de a crește sportivi 
legitimați la cluburi, care să treacă ulterior la înaltă performanță și apoi la excelență. 

Sportul aparţine comunităţii

6 Obiective

EXCELENŢĂ

PERFORMANŢĂ

SPORT DE MASĂ

INFRASTRUCTURA

INFRASTRUCTURA

1

2

3

Dezvoltarea unui master-plan alături de Guvernul României, pentru asigurarea coordonării 
procesului de modernizare a facilităţilor sportive la nivel naţional

Stimularea inițiativelor locale de dezvoltare a bazelor sportive moderne, care să atragă 
tinerii spre sport și să încurajeze practicarea sistematică a sportului 

 În parteneriat cu Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice, susținem dezvoltarea urgentă a 
infrastructurii sportive școlare, astfel încât copiii să descopere mai multe sporturi; susținem 
în acest mod și reinventarea orei de sport, inclusiv prin cluburile sportive școlare
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Abordarea modelului finlandez de educație sportivă pre-școlară – educație fizică  
obligatorie în grădinițe 

Reconsiderarea rolului educației fizice în învățământul pre-universitar și universitar

Încurajarea tuturor inițiativelor private de susținere a sportului de performanță și îmbunătățirea 
Codului Fiscal pentru a stimula donațiile, sponsorizările și promovarea proiectelor sportive

Dezvoltarea de parteneriate cu evenimentele sportive aparținând comunităților locale și extinderea 
competițiilor sportive organizate în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice și federațiile naționale sportive

Crearea de Centre Regionale Olimpice de Pregătire pentru Juniori şi Tineret, cu atenţie la nutriţie 
specifică, asistenţă medicală şi psihologică, educaţie şcolară şi ştiinţa sportului, pentru optimizarea 
pregătirii sportivilor cu burse olimpice; reorganizarea și dezvoltarea Centrelor Naționale Olimpice

Se impune totodată creșterea numărului de sportivi legitimați în cluburile sportive, România fiind pe 
ultimul loc din Europa în privința afilierii la un club sportiv, potrivit Eurobarometrului privind Sportul şi 
Activităţile Fizice

Încurajarea descentralizării sportului spre autoritățile locale pentru susținerea cluburilor sportive și 
preluarea totală sau parțială a finanțării lor

Creșterea numărului de practicanți ai sporturilor de iarnă, capitalizând pe infrastructura dezvoltată 
pentru Festivalului Olimpic al Tineretului European, găzduit de Brașov în 2013

Repunerea în valoare a Institutului Național de Cercetare pentru Sport, a Institutului Național de 
Medicină Sportivă și a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, cu reconsiderarea rolului 
profesorului de educație fizică, a experienței și valorii dovedite de marii tehnicieni români

Ample campanii naționale de selecție, pe modelele de succes ale canotajului și gimnasticii

Susținem o cultură populară a sportului 
și generăm o bază de selecție

Mai mulți performeri,  
mai multe șanse la excelență

SPORT DE MASĂ

PERFORMANȚĂ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

10 Excelența inspiră viitorul



Rolul COSR este  
să cultive excelența în sport

EXCELENŢĂ

1

2

3

4

5

6

7

8

Participarea la Jocurile Olimpice de vară și de iarnă, ca şi la alte evenimente sportive 
patronate de CIO și stabilirea de obiective ambițioase, pe măsura tradițiilor și a potențialului 
real al sportului românesc

Susținerea sporturilor cu istoric de performanță în linie cu stimularea dezvoltării celorlalte 
sporturi, pentru a lărgi spectrul sporturilor unde România poate avea medalii, în paralel cu 
sprijinirea sporturilor non-olimpice

Implicarea activă şi responsabilă a Comisiei Tehnice Olimpice în monitorizarea loturilor 
olimpice și verificarea respectării obiectivelor din planul de pregătire

Reorganizarea activității în Centrele Naționale Olimpice

Crearea unui Fond Național pentru Sport, bazat pe construirea unui sistem public-privat,  
pe modelul norvegian

Creșterea remunerării antrenorilor și sportivilor pentru retenția și motivarea lor

Alocarea de finanțări cu buget distinct pentru fiecare categorie: sporturi individuale, 
sporturi de echipă, sporturi de iarnă, sporturi non-olimpice

Preocuparea pentru recuperearea integrală a sumelor prevăzute de lege pentru sport de la 

Loteria Națională Română, jocurile de noroc, etc
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Pentru a asigura implementarea viziunii strategice, voi elabora un plan operaţional 

detaliat, cu următoarele puncte-cheie:

7 Tactici

Marketing și 
digitalizare

Colaborare  
şi comunicare

Sprijin și 
oportunități 

pentru sportivi

Diversificarea 
surselor de 

finanțare

Management 
financiar 

performant și 
transparent

Platforme online de comunicare, optimizate pentru mobil

Instrumente digitale, pentru a facilita dialogul cu sportivii și viitorii sportivi 

Creșterea comunicării în social media, prin generarea de conținut relevant, ce inspiră tinerii să facă 

sport și chiar să performeze – promovarea modelelor de performanță și excelență

Creșterea vizibilității sportului de performanță, în rândul publicului general, nu doar prin TV și presă 

scrisă, cât mai ales prin intermediul mediului online, al comunităților pasionaților de sport și al 

influențatorilor tineri 

Comunicarea mai bună și mai autentică atât cu publicul tânăr - copii - cât și cu cel adult - părinți 

Conectarea cu companiile private care susțin inițiativele sportive de masă sau de performanță, 

oferirea de sprijin instituțional și know-how de specialitate, alături de suport pentru inițiativele 

societății civile

Generația milenialilor și generația Z sunt generații conectate, care consideră telefonul 

mobil cel mai important obiect din viața lor. Pentru a-i inspira, pentru a-i motiva și 

pentru a-i înțelege, este nevoie să avem o abordare modernă, incluzând:  

Marketing și digitalizare
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Într-o lume conectată, trebuie să urmărim permanent să ne îmbunătățim felul 

în care comunicăm. Aceasta este o provocare constantă și trebuie să o vedem ca 

atare. Această comunicare trebuie să aibă loc intern, între noi, ca actori principali 

ai sportului românesc, dar și între noi și comunitățile în care activăm. Colaborarea 

devine principalul modelul de performanță, lăsând competiția să se manifeste doar 

pe terenul de sport.

Colaborare și comunicare

Așa cum eu am evoluat de la sportiv la manager, îmi doresc să oferim sportivilor 

noștri șansa unei duble cariere. De asemenea, îmi propun să elaborăm un set de 

stimulente, pentru a reduce rata abandonului şcolar în rândul sportivilor – burse, 

sprijin şi îndrumare psihologică, evaluate permanent pentru a rămâne aliniate 

obiectivelor de dezvoltare a sportului de performanţă şi înaltă performanţă în 

România. Mai mult, rolul nostru este să încurajăm învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Sprijin și oportunități pentru sportivi
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Performanța și excelența în sport nu se pot atinge fără performanță instituțională. 

Este necesară astfel dezvoltarea de structuri de management eficiente, în tandem 

cu: eficientizarea cheltuielior, respectarea planului de investiții, realizarea de proiecții 

bugetare pentru fiecare departament și finanțarea pe criterii clare de performanță 

pentru loturile olimpice.

Management financiar performant și transparent

În noul context, este necesar să extindem aria surselor de finanțare, având în vedere: 

susținerea cauzei sportului în context guvernamental: alocarea de buget pentru  

sport nu este o cheltuială, ci o investiție pe termen mediu și lung 

atragerea de noi sponsori prin Fondul Național pentru Sport

atragerea de fonduri europene 

implementarea campaniilor de tip 2%

Diversificarea surselor de finanțare
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Candidatura mea la Comitetul Olimpic și Sportiv Român e susținută de o 

expertiză puternică în management sportiv în domenii diverse și de 

un istoric personal de performanță și excelență în sport. 

Vin cu o viziune de creștere organică și sănătoasă a sportului românesc, 

fundamentată pe dezvoltarea infrastructurii sportive, pentru a crea 

cadrul necesar pentru practicarea sportului la nivel de masă, crescând 

astfel baza de selecție pentru sportivi de performanță, pregătiți apoi să 

atingă excelența. 

Iubesc sportul, iar atingerea excelenței a fost un obiectiv personal care mi-a 

ghidat întreg parcursul profesional, obiectiv pe care îl voi avea în vedere și la 

conducerea COSR.

8 Concluzii
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