
                                                                                                                                      

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SAMBO 
PE ANUL 2021 

 
 

Conform atribuțiilor, FEDERAȚIA ROMÂNĂ de SAMBO organizează și conduce 
activitatea ramurii sportive SAMBO pe teritoriul României. Pentru anul 2021, 
activitatea federației s-a desfășurat în conformitate cu Statutul și Regulamentul de 
organizare, după programul și planificările aprobate de către Biroul Federal și 
Adunarea Generală Ordinară din 2021. 

 
Activitatea FEDERAȚIA ROMÂNĂ de SAMBO pe anul 2021, a fost coordonată 

de către Biroul Federal și după caz, de către Biroul Executiv, deciziile formulate fiind 
apoi ratificate în prima ședință a Biroului Federal, care s-au desfășurat în regim on-
line. De fiecare data, deciziile au fost aplicate în timp util, astfel, încât activitatea 
federației să decurgă în normalitate. 

 
Activitatea federației a vizat mai multe direcții principale, în vederea atingerii 

obiectivelor principale propuse. Pe linia performanței sportive au fost întreprinse 
acțiuni care au vizat : 

 
 Activitatea competițională internațională ; 
 Activitatea competițională internă ; 
 Pregătirea centralizată a sportivilor la toate categoriile de 

vârstă ; 
 Formarea, perfecționarea și promovarea antrenorilor ; 
 Formarea, perfecționarea și promovarea arbitrilor ; 
 Acțiuni de prevenire și combatere a dopajuli în SAMBO ; 
 Acțiuni de prevenire a delincvenței juvenile, prin atragerea 

tinerilor către sport; 
 Atragerea de fonduri extrabugetare pentru activitatea 

federației. 
 

În anul 2021, raportat la acțiunile programate, FEDERAȚIA ROMÂNĂ de 
SAMBO a beneficiat de sprijinul și a colaborat cu următoarele instituții : 

 
 Ministerul Tineretului și Sportului 
 Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
 Institutul Național de Medicină Sportivă 
 Agenția Națională Anti-Doping 
 Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor 
 Inspectoratul de Poliție a Județului Ilfof  
 Inspectoratul General al Poliției Române 
 Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 
 Consilii Locale, Consilii Județene, Primării, Cluburi Sportive etc. 

 
 



                                                                                                                                      

Îndeplinirea obiectivelor și a obligațiilor asumate prin în contractual de 
finanțare încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului pe anul 2021 s-au realizat 
după cum urmează : 

 
OBIECTIVE ASUMATE OBIECTIVE ÎNDEPLINITE 

Campionat Mondial Seniori 
4 loc I-III 

 4 loc IV-VI 
                          9 loc I-III 

2 loc IV-VI 
             1 loc III pe echipe 

Campionat European Seniori 
2 loc I-III 

 2 loc IV-VI 
5 loc I-III 

 2 loc IV-VI 
Campionat Mondial Juniori și Tineret 

2 loc I-III 
 2 loc IV-VI 

 2 loc I-III 
   

 
Campionat European Juniori și Tineret 

2 loc I-III 
 2 loc IV-VI 

2 loc I-III 
 1 loc III pe echipe 

                                                 Campionat European Cadeți 
1 loc I-III 

 1 loc IV-VI 
3 loc I-III 

Cupa Mondiala Seniori 
1 loc I-III 

 1 loc IV-VI 
6 loc I-III 

   
    

 
 

BUGET MTS – 1.005.000 lei VENITURI PROPRII FRS – 166.014 lei 
Obligații asumate Obligații realizate 

10%                           16,52% 
 
 Numarul de membri afiliați este în creștere. Pe parcursul anului 2021 s-a afiliat 
3 structuri sportive și în prezent Federația Romănă de SAMBO are 37 de structuri 
sportive afiliate. 
 Numărul de sportivi legitimați înregistrați în Registrul Național al Sportivilor 
administrat de Institutul Național de Cercetare pentru sport este de 910. 
 

În ceea ce privește activitatea competițională, conform calendarului intern, au 
fost organizate următoarele competiții , (M+F) la următoarele categorii de vârstă : 
 

• Seniori (24-26.09.2021, Complex Olimpic Sydney 2000), 15 cluburi 
participante; 

• Tineret (03-05.09.2021, Complex Olimpic Sydney 2000), 15 cluburi 
participante; 

• Juniori (03-05.09.2021, Complex Olimpic Sydney 2000), 15 cluburi 
participante; 

• Cadeți (24-26.09.2021, Complex Olimpic Sydney 2000), 14 cluburi 
participante ; 



                                                                                                                                      

• Cupa României , Seniori (12-14.03.2021, Complex Olimpic Sydney 2000), 15 
cluburi participante . 

 
În general, participarea la Campionatele Naționale la toate categoriile de vârstă, 

se constată satisfăcătoare. Unele structuri sportive au motivat lipsa de fonduri 
bănești, pentru deplasări la Campionatele Naționale și Cupa României. 

 
 În ceea ce privește formarea și perfecționarea antrenorilor, s-au constatat 

unele probleme de natură financiară la structurile sportive subordonate MTS, și 
anume : 

• Lipsa banilor pentru participarea la stagiile anuale de antrenori, organizate de 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ de SAMBO, prin nebugetarea secției de SAMBO. 

• Lipsa posturilor de antrenori la secțiile de SAMBO, antrenorii activând în baza 
contractelor de voluntariat. 

 
Pe plan extern, cu sprijinul conducerii federației au fost depuse eforturi 

considerabile, astfel încât pe lângă sportivii participanți la competițiile internaționale, 
din bugetele alocate de MTS și COSR să participe un număr cât mai mare de sportivi 
raportat la solicitările antrenorilor și la competitivitatea acestora. Astfel au fost 
asigurate condițiile de participare la Campionatele Europene și Mondiale, Turnee 
Internaționale, Cupa Mondială, Cupa Europeană. 

În anul 2021, sportivii FEDERAȚIEI ROMÂNE de SAMBO au obținut un număr de 
29 medalii în competițiile internaționale oficiale de obiectiv, la toate categoriile de 
vârstă.  

 
 În ceea ce privește formarea, perfecționarea și promovarea antrenorilor, 

federația a colaborat și a fost suținută de către CNFPA. Conform contractului încheiat 
între FR SAMBO și MTS au fost organizate cursuri de perfecționare a antrenorilor de 
SAMBO. 

          De asemenea, activitatea a prevăzut cursuri în cadrul CNFPA în vederea 
formării de noi antrenori și a promovării antrenorilor de SAMBO la o categorie 
superioară. de SAMBO 

 Referitor la activitatea anti-doping, menționăm faptul, că FEDERAȚIA ROMÂNĂ 
cu sprijinul și prin ANAD, a desfășurat o activitate intensă de informare și  

prevenire a dopajului în perioadele de pregătire centralizată la loturi, în 
cantonamente.  

Prelevarea de probe s-au efectuat tuturor sportivilor care s-au deplasat la 
competițiile oficiale. 

 La Congresele anuale, ale Federației Europene de SAMBO (ESF) și Federației 
Internaționale de SAMBO (FIAS), FEDERAȚIA ROMÂNĂ de SAMBO a fost 
reprezentată de către d-ul Robert Alexandru ANDREESCU și d-ul Viorel GASCA, care 
deține funcția de membru în Biroul Executiv al ESF și director al comisiei financiare a 
ESF. 

         Menționăm că, în anul 2021, nu s-au făcut modificări la statutul și 
regulamentele Federației Internaționale de Sambo (FIAS). 

  
FEDERAȚIA ROMÂNĂ de SAMBO a depus eforturi în vederea stabilizării relațiilor 

de colaborare cu federațiile naționale din Bulgaria, Germania, Turcia, Ucraina, 



                                                                                                                                      

Moldova, Belarus, Israel, Uzbekistan, Turkmenistan, etc. Pe baza reciprocității, sa se 
organizeze stagii și cantonamente comune la nivelul de Juniori și Tineret. 
 Anul acesta FIAS a primit mult așteptata recunoaștere permanentă a 
Comitetului Olimpic Internațional, făcând un alt mare pas către Jocurile Olimpice. 
 O altă realizare majoră poate fi considerată revenirea FIAS la Asociația 
Internațională a Jocurilor Mondiale (IWGA). Acum SAMBO va deveni din nou parte a 
programului Jocurilor Mondiale, prima dată participând în 1993. 
 Anul acesta, în ciuda multiplelor restricții cauzate de pandemia COVID-19, am 
reușit să participăm cu succes toate turneele majore - de la Campionatele Mondiale 
de la Tașkent (Uzbekistan) și Campionatele Mondiale de Tineret din Salonic (Grecia) 
până și la primul Campionat Mondial de SAMBO pe plajă. Acest eveniment sportiv 
spectaculos a avut loc în localitatea Larnaca (Cipru) și a primit cele mai măgulitoare 
recenzii de la sportivi și spectatori. Campionatele Continentale de SAMBO au fost 
organizate și în Europa (Limassol, Cipru), Asia (Tașkent, Uzbekistan), Panamerica 
(Villavicencio, Columbia) și Africa (Cairo, Egipt). Un nou turneu - Cupa Președintelui 
FIAS - a avut loc la Sankt Petersburg (Rusia) în august 2021. 
 Numărul țărilor membre FIAS a ajuns la 97 de țări. 
          În anul 2021 s-au semnat contracte de sponsorizare și parteneriat cu 
următoarele companii : 

• LUKoil 
• Sprint Informar. 

 Prin aceste contracte, s-au atras fonduri suplimentare pentru activitatea 
FEDERAȚIEI ROMÂNE de SAMBO, astfel, obiectivele și obligațiile asumate în 
contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului pe anul 2021 au 
fost îndeplinite. 
 
 
 
 


