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STRATEGIA DE DEZVOLTARE  

A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE MODELISM ÎN PERIOADA 2018 - 2021  

                     

                  Modelismul reprezintă un adevărat univers al creațiilor umane de natură fizică, psihică, 

morală, intelectuală și estetică; reprezintă o acțiune complexă de informare, documentare, proiectare, 

experimentare care are drept scop construcția unor modele, machete, prototipuri sau tipuri de aparate de 

zbor, ambarcațiuni, mașini sau alte mijloace de locomoție , urmărindu-se întrecerea sportivă și obținerea 

de performanțe înalte, unde sportivii au posibilitatea să pună în practică cunoștințele de fizică, 

matematică, chimie, desen tehnic, dobândite la școală. 

                    În aria modelismului se creează modele comportamentale care vizează autodepășirea, fair-

play-ul, stăpânirea de sine. Acest sport este un factor important de dezvoltare umană, prin caracterul 

formativ care s-a evidențiat și continuă să se aprofundeze prin dezvoltarea propriilor metodologii, 

diversificarea continuă a mijloacelor specifice, a proiectării și conducerii antrenamentelor, a tehnicilor de 

evaluare ce duc la dezvoltarea capacității de performanță. 

                   Iată câteva motive pentru care modelismul românesc TREBUIE să se dezvolte. Și, cum 

activitatea sportivă din copilărie are un efect pozitiv asupra dispoziției de a practica sport la maturitate, va 

trebui să incepem cu dezvoltarea modelismului în rândul copiilor și juniorilor. 

 

1. Creșterea numărului de copii și juniori în activitatea modelistică: 

 În acest sens se vor intreprinde următoarele acțiuni: 

 Organizarea mai multor concursuri pentru copii și juniori mici , cu precădere în 

perioada vacanțelor acestora; 

 Dezvoltarea relațiilor dintre FRMd și MECS, dintre cluburi sportive, palate/ cluburi ale 

copiilor și inspectorii responsabili cu activitatea extrașcolara din fiecare județ, prin 

invitarea acestora la evenimentele sportive ale copiilor și participarea la discuții bazate 

pe importanța modelismului în dezvoltarea personalității copilului și a posibilităților de 

dezvoltare a cercurilor tehnice din palate si cluburi ale copiilor; 
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 Conștientizarea părinților privind efectele pozitive ale practicării modelismului asupra 

formării personalitătii copilului si a orientării profesionale a tinerilor, prin întâlniri 

organizate de antrenori cu aceștia și prezentarea periodică a evoluției copiilor lor; 

 Motivarea participării copiilor la competiții, prin oferirea de tricouri,diplome și premii 

menite să îmbunătățească și calitatea participării acestora la competițiile următoare; 

 Plierea programului de antrenament pe orarul școlar, evitându-se suprasolicitarea 

copiilor; 

 Promovarea modelismului în toate școlile din țară, prin discuții directe a antrenorilor 

cu copiii și invitarea acestora și a cadrelor didactice, cu precădere a coordonatorilor de 

programe și proiecte educative din școli, la evenimentele sportive; 

 Organizarea de evenimente sportive și ateliere de lucru cu copiii, în perioada în care în 

școli se deruleaza Programul „Scoala altfel”; 

 Solicitarea recunoașterii de către MECS a diplomelor obținute de către elevi la 

competitiile organizate de către FRMd și punctarea acestora în fișele de evaluare a 

antrenorilor/profesorilor antrenori; 

 Atragerea de sponsori care să susțina performanța copiilor și juniorilor, prin 

participarea la întalniri directe cu aceștia sau solicitări prin scrisori de sponsorizare; 

 Editarea de programe pentru fiecare ramura care să fie folosite și în  palatele și 

cluburile copiilor; 

 Înscrierea în fiecare an, în activitatea de performanță, în medie a 3 copii, la cluburile 

afiliate; 

 Organizarea de cursuri de pregătire profesională si psiho-pedagogică a antrenorilor.  

 

2. Creşterea numărului secţiilor afiliate şi al sportivilor participanţi la Campionatele 

Naţionale: 

Pentru a atinge acest obiectiv sunt necesare următoarele proceduri : 

 promovarea imaginii modelismului la nivel naţional, prin asigurarea unei vizibilități 

mai bune a evenimentelor si a tot ce inseamnă frumusețea modelistică, pe site-ul 

FRMd,  prin comunicate de presă şi prin organizarea de alte evenimente, în afara  

competiţiilor naţionale şi internaţionale , cum ar fi: expozitii de lucrări, demonstrații 

ale sportivilor consacrați la care să fie invitați copiii și juniorii mici, ateliere de lucru 

cu angajați ai diferitelor firme; 

 acordarea respectului cuvenit sportivilor de inaltă performanță prin acordarea de 

diplome, distinctii și premii într-un cadru festiv, unde să fie invitate notabilitățile  

localităților în care sunt organizate evenimentele sportive respective; 

  îmbunătățirea condițiilor de concurs printr-o organizare mai atentă a competițiilor, o 

alegere a locurilor de desfășurare a acestora în functie de specificitatea geografică a 

zonei, care să ofere competitorilor toate facilitățile de care au nevoie, condiții decente 

de cazare și masă; 
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 Elaborarea de către comisiile tehnice de specialitate, a unor regulamente de selecție a 

sportivilor, bazate strict pe rezultatele obținute, fără a se ține seama de interesele 

personale sau de grup, de simpatii și de antipatii, care să fie aplicate și respectate 

întocmai și de către toți cei vizați; 

 Pregătirea temeinică a unui număr suficient de arbitri, specializați pe ramuri sportive 

dar și pe clase de concurs, capabili să asigure o evaluare corectă și obiectivă a 

modelelor și prestațiilor sportivilor dar și adoptarea unor măsuri disciplinare împotriva 

celor care se dovedesc a nu-și respecta statutul de arbitru național sau internațional, 

după caz; 

 Asigurarea obiectivității realizării punctajelor și clasamentelor printr-o mai bună 

pregătire, selecție  dar și prin responsabilizarea atât a sportivilor cât și a directorului de 

concurs și a arbitrilor; 

 încheierea unui pateneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Stiintifice, prin care 

acesta să sprijine afilierea palatelor si cluburilor copiilor care au secţii de modelism la 

Federaţia Română de Modelism, crearea de secţii noi în cadrul acestor palate şi cluburi 

şi încurajarea profesorilor care obţin performanţe sportive cu elevii, în cadrul 

competiţiilor oficiale din calendarul  FR Modelism; 

 organizarea unor evenimente sportive naționale și internaționale de o inaltă ținută 

profesională, la standarde internaționale, care să atragă un număr mare de participanți 

valoroși și implicit, un număr mare de spectatori care să le vizioneze sau să le 

urmăreasca cu ajutorul mijloacelor media, televiziune, radio, internet, ziare; 

 adoptarea de categorii noi (naţionale), care să fie accesibile copiilor si juniorilor atât 

din punct de vedere al costurilor cât şi al complexităţii tehnice; 

 organizarea de  competiţii interne pentru copii și juniori mici, în vederea dezvoltării 

bazei de selecţie pentru  loturile naţionale. 

 

3. Îmbunătățirea activității de performanţă şi a participării la Campionatele Mondiale 

şi Europene: 

Se poate realiza prin inițierea urmatoarelor acțiuni: 

 sprijinirea financiară, în limita disponibilităţilor financiare ale federaţiei, a loturilor 

naţionale, participarea la clasele pretabile la obţinerea de medalii fiind prioritară; 

 selecția și pregătirea temeinică a sportivilor care intră în componența loturilor 

naționale și a rezervelor, monitorizată de delegați ai FRMd, dar și verificarea 

potențialului acestora, înainte de avizarea plecării la competițiile internaționale, astfel 

dispunându-se participarea celor cu performanțele cele mai bune; 

 stabilirea unor acțiuni comune cu cluburile și asociațiile sportive, în vederea 

dezvoltării bazei materiale a sportivilor de înalta performanță (medaliați la 

campionatele mondiale și europene), cu precădere a juniorilor;  
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 revizuirea criteriilor de selecție a sportivilor, în vederea participării la competițiile 

internaționale desfășurate sub patronajul organizațiilor internaționale la care este 

afiliată FRMd, în sensul înregistrarii rezultatelor obținute la competițiile naționale 

organizate de Federația Națională și la cele internaționale mai sus amintite; 

 antrenarea loturilor naționale de sportivi, prin promovarea codului eticii sportive, în 

spiritul autodepășirii și al fair-play-ului, de către specialiști cu o bună  pregătire 

profesională, cu o înaltă ținută morală, capabili să-i conducă spre obținerea unor 

rezultate remarcabile, sporind astfel prestigiul modelismului românesc și implicit al 

FRMd; 

 adoptarea de către antrenori a unei concepții de pregătire, menită să maximizeze 

capacitatea de performanță a sportivilor, ca finalitate a unui proces riguros de 

antrenament, de lungă durată, prin sporirea rolului de previzionare (proiectare, 

programare) și a celor de intervenție în pregătire, prin inovația metodologică, a 

materialelor și a echipamentelor;  

 organizarea a cât mai multe competiţii internaţionale pe teritoriul României 

(Campionate Mondiale, Campionate Europene şi etape de Cupa Mondială), la un înalt 

nivel calitativ, unde sportivii noștri beneficiază de avantajul unei cunoașteri mai 

amănunțite a condițiilor de concurs, în special al factorilor meteo (direcția vântului, 

mișcarea curenților de aer, etc.) și de o reducere a cheltuielilor de participare, dar care 

ne permite și promovarea patrimoniului nostru cultural; 

 motivarea tinerilor prin abordarea modelismului ca factor de promovare a identității 

naționale; tradiția în practicarea unor ramuri de modelism este legată și de obținerea 

unor rezultate înalte în cadrul marilor competiții internaționale, unde, cu ocazia 

ceremoniilor de deschidere și a festivităților de premiere, semnele distincte ale 

națiunii noastre sunt aduse in atenția opiniei publice, momente în care sunt onorați nu 

doar sportivii respectivi ci și Romania, țara din care aceștia provin; 

 

4. Îmbunătățirea situației financiare: 

Poate fi realizată folosind următoarele proceduri: 

 Solicitarea finanţării,  pe bază de contract cu Ministerul Tineretului şi Sportului,  

a tuturor loturilor naţionale care pot obţine medalii la Campionatele Mondiale şi 

Campionatele Europene, a programului de pregătire a loturilor naționale,  a 

competiţiilor interne deficitare din punct de vedere economic, a pregătirii antrenorilor, 

a cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor cu materiale și echipament sportiv, a 

controlului doping dar și a participării delegaților la conferinţe şi congrese 

internaţionale; 

 Adoptarea unor măsuri menite să conducă la îndeplinirea criteriilor de finanțare 

impuse de către MTS: sporirea numărului de sportivi legitimați, clasarea sportivilor 
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români pe primele trei locuri în Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, 

încurajarea participării juniorilor la competițiile internaționale; 

 Eficientizarea Campionatelor Naționale prin organizarea acestora în aceeași perioadă, 

la 2-3 clase cu aceleași condiții de concurs; 

 Identificarea unor agenți economici dispuși să redirecționeze Federației Române de          

Modelism, 20% din impozitul pe profit, conform legislației in vigoare; 

 Atragerea de sponsori în  vederea susținerii performanțelor sportive, cu precădere a 

juniorilor, prin realizarea unor portofolii ce conțin rezultatele sportivilor la 

competițiile de anvergură și nu numai, care vor fi prezentate mai multor agenți 

economici și prin redactarea și distribuirea unor scrisori de solicitare de sponsorizări; 

 Susținerea financiară a activitătii noastre și de către persoane fizice (sportivi, părinți ai 

acestora),  prin depunerea Declarației 230 la ANAF,  redirecționand astfel  Federației 

Române de Modelism 2% din impozitul pe salariu, conform legislației în vigoare; 

 Folosirea judicioasă a veniturilor proprii ale Federației Române de Modelism, 

constituite din taxele de participare la competițiile interne și internaționale organizate 

în România, din taxele anuale ale cluburilor și asociațiilor sportive afiliate și taxele 

anuale pentru viză sportivi și antrenori; 

 Atragerea unor fonduri nerambursabile prin elaborarea și inscrierea unui proiect de 

finanțare în cadrul Programului Comisiei Europene,  ERASMUS+; 

  Cooptarea Primăriilor în organizarea competițiilor naționale (mai ales a celor pentru   

copii și juniori), acestea putând să introducă evenimentele sportive în Programul 

Activităților proprii și, implicit, să le susțină financiar. 

 

5. Dezvoltarea bazei materiale: 

  Se va reînnoi periodic aparatura necesară organizării competiţiilor interne şi 

internaţionale, astfel încât condiţiile în care se desfăşoară concursurile să fie similare 

celor de  la Campionatele Europene şi Mondiale; 

 Amenajarea unei baze sportive cu poligoane realizate la standarde internaționale dar și 

a unei magazii generoase, în vederea depozitării tuturor materialelor și aparaturii 

tehnice, aflate în proprietatea Federației; 

 Pe termen lung se urmărește achiziționarea unui microbuz, care să fie folosit la 

deplasarea sportivilor la Campionatele Mondiale și Europene (numărul anual al 

acestora fiind destul de mare, grație celor 4 ramuri sportive ale modelismului), având în 

vedere volumul mare de echipamente și materiale deosebit de fragile, pe care trebuie să 

le transporte fiecare sportiv . 
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6. Asigurarea formării şi perfecţionării profesionale a specialiştilor: 

 Indrumarea sportivilor care vor dori să activeze ca antrenori de modelism, să urmeze  

cursurile de antrenori şi intructori sportivi din cadrul Centrului Naţional de Formare şi 

Perfecţionare a Antrenorilor; 

 Cooptarea sportivilor de înaltă performanță în rândul antrenorilor dar și al corpului de 

arbitri; 

 Organizarea periodică de cursuri de perfecționare profesională și psiho-pedagogică a 

antrenorilor, pe ramuri de modelism, cu lectori care excelează în domeniile respective; 

 Organizarea de către Federația Româna de Modelism,  de cursuri pentru formarea și 

perfecționarea arbitrilor, având ca lectori cei mai buni specialiști în ramurile respective, 

în cadrul cărora vor fi aprofundate Regulamentele de desfășurare a competițiilor 

interne și internaționale, cu participanți din toate regiunile țării; 

 Pregătirea de specialiști care să asigure o bună funcționare a echipamentelor tehnice 

folosite la numărarea curselor (AMB), proveniți din toate regiunile țării. 

 
 

                                                                                            Secretar General, 

                                                                                        prof. Ioana DUMITRU 
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