
PLAN STRATEGIC

Federația Română de 

Volei



SCURT ISTORIC AL PALMARESULUI VOLEIULUI FEMININ

Jocuri Olimpice 

1964 locul IV
1980 locul VIII

Campionate Mondiale

1956 loc II
1962 loc IV

Campionate Europene

1963 loc III
1949, 1955, 1958, 1989 loc IV
1979 loc V
1977, 1983, 1991 loc VI



SCURT ISTORIC AL PALMARESULUI VOLEIULUI FEMININ

Jocuri Olimpice 
1980 loc III
1964 locul IV
1972 locul V

Campionate Mondiale
1956, 1966 loc II
1960, 1962 loc III
1949, 1952,  loc IV
1972 loc V
1974 loc VI

Campionate Europene
1963 loc I
1955, 1958 loc II
1971, 1977 loc III
1950 loc IV



Dezvoltare 

strategică 

începând din 

2016

- Creșterea vizibilității voleiul prin trasmiterea tuturor
jocurilor de volei din toate campionatele naționale;

- Creșterea nivelului de instruire al antrenorilor prin
atragerea lectorilor internaționali, care să prezinte
noutățile în voleiul mondial;

- Folosirea sportivilor tineri U23, la toate echipele de divizia
A1 din, iar din 2021 folosirea în teren a 2 jucători români;

- reorganizarea sistemului competiţional al juniorilor
(minivolei, speranţe, cadeti, juniori) astfel încât să
corespundă obiectivelor specifice vârstelor.



Obiectivele

Federației Române de 

Volei

 Identificarea şi realizarea unor proiecte de

dezvoltare a activităţii federaţiei, cu scopul

organizarea de competiţii de masă vizând

lărgirea bazei de selecţie.

 Creşterea rezultatelor financiare prin atragerea

de surse noi de finanţare.

 Cointeresarea antrenorilor şi profesorilor în

depistarea copiilor cu calități pentru acest sport.

 Continuarea Protocolului de colaborare cu

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării

Ştiinţifice, dar care să producă și un efect

BENEFIC, PRIN REGLEMENTAREA /

AMELIORAREA PROGRAMELOR SCOLARE cu

cerinţele Federaţiei Române de Volei.



Strategia de optimizare 

globală a performanței 

sportive

 tendinţe mondiale şi premise în strategia performanţei

voleibalistice;

 poziţionarea voleiului românesc în ierarhia valorilor şi prognoza

configuraţiilor continentale si mondiale

 evaluarea potentialului valoric şi a resurselor interne umane;

 esalonarea obiectivelor performantiale si instructive;

 sarcini si masuri strategice.





ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Performanțele sportivelor U18 (locul VI la
Campionatele Mondiale, locul V la Campionatele
Europene) și U20 ((locul VI la Campionatele Mondiale,
locul V la Campionatele Europene, locul II la FOTE);
- Monitorizarea și evaluarea permanentă, pe baza
planurilor de pregătire a evoluției sportivilor și a
progresului acestora pe etape și obiective intermediare
și finale;
- Existenta rezervei cadrelor de specialisti, bogata
experienta acumulată si probitatea profesionala
metodico-stiintifica recunoscuta a scolii romanesti de
volei;
- Perfecționarea antrenorilor printr-o colaborare cu
experți internaționali;
- Elaborarea și implementarea strategiei de relansare a
voleiului românesc.

- Rezervorul uman al potentialilor jucatori de
performanta, evidentiaza an de an, existenta unui
numar crescut de copii cu disponibilitati somato-bio-
motrice si psihice de exceptie, dar care nu devin la
maturitate mari performeri, mai ales din cauza unor
interventii si disfunctionalitati pornite atat din
interiorul, cat, mai ales, din afara sistemului
performantial (cadrul organizatoric inadecvat, sisteme
competitionale deficitare, metodologii de instruire
rutiniere, conceptii de joc tributare, etc);
- Număr redus de sportivi, comparativ cu sportivele, la
toate eșaloanele valorice;
- Lipsa motivării financiare adecvate a antrenorilor,
pentru a selectiona și instrui sportivi de valoare;
- Lipsa unei coerențe în armonizarea programelor
scolare cu cerințele pregătirii sportivilor în volei;



PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Diseminarea informațiilor, la nivel national prin
materiale educaționale pe un palier larg pe toate
aspectele pregătirii;
- Lot național de seniori/senioare tînăr și de
perspectivă.

- Lipsa predictibilității susținerii financiare, (anual și pe
ciclu Olimpic)
- Bugetele aprobate și implementate târziu (aprilie –
mai)
- Lipsa resurselor financiare pentru specializarea
antrenorilor, kinetoterapeuților, pentru înalta
performanță (stagii de pregătire, schimburi de
experiență cu țări cu în volei)
- Insuficienta alocare de fonduri pentru competiții
internaționale de pregătire



OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

- programe de dezvoltare pe termene medii si lungi,
fundamentate stiintific, consecvente si novatoare,
suportate economic de guverne si/sau societati
private, vizand dezvoltarea voleiului intern si
promovarea in ierarhiile valorice mondiale;
- popularizarea si dezvoltare voleiului la nivelul
esaloanelor tinere, realizand o baza solida si extinsa de
selectie a elementelor de certa perspectiva valorica
(prognosticata cu criterii stiintifice de mare
certitudine), pentru a realiza, pe termen mediu si
indepartat, un rezervor autohton de jucatori
superdotati;
- importul unor jucatori de mare valoare si

constituirea pe termen scurt, a unor echipe de club
foarte puternice, care sa faciliteze cresterea valorica
autohtona si sa mobilizeze resursele interne, astfel
incat, pe termen mediu si lung, sa poata angrena si
valorifica superior intreg potentialul intern
performantial maximizat;

- scăderea numărului de sportivi, iar valoarea lor
sportivă se diminuează ca urmare a tot mai multor
deficienţe de pe traseul selecţiei si instruirii, atât la
nivelul secţiilor de juniori cât şi la cele de seniori;
- dispariţia unor sportivi şi tehnicieni de mare valoare,
care nu au mai fost capacitaţi şi motivaţi pentru
performanţa voleibalistică internă ;
- testarea potentialului motric al echipelor divizionare
de juniori şi cadeti începând cu anul 2008 şi până în
prezent, a evidentiat faptul că procesul de instruire în
cadrul unităţilor specializate nu se realizează la nivelul
parametrilor internaţionali, în privinţa cantităţii si mai
ales a calităţii, nivelul potentialului testat situându-se
mult distanţat faţă de cerinţele eşalonului valoric
respectiv întâlnit pe plan internaţional;
- voleiul departamental, şcolar şi universitar în
continuă scădere, datorită lipsei de colaborare optimă
între factorii guvernamentali, locali şi potentialii
susţinători privaţi;



OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

- exportul directionat al jucatorilor de perspectiva,
spre tari si echipe cu mare valoare a campionatului si a
calitatii instruirii;
- asigurarea unei pregatiri la parametri calitativi si
cantitativi superiori, limita minima a celor 1200 ore
anual, inregistrand tendinta de crestere, paralel cu
asigurarea unor conditii de refacere rapida, psiho-
biologica si de sustinere nutritionala si medicala a
efortului, la cel mai inalt nivel stiintific si de eficienta
practica;
- dezvotarea voleiului, in principal la nivelul copiilor si
optimizarea selectiei potentialelor talente de la
varstele timpurii, paralel cu asigurarea unei pregatiri -
valoarea imensa a investitiilor materiale, financiare si
umane (reclama, mass-media, sponsorizare, etc.),
impreuna cu implicarea cercetarii stiintifice, a
medicinii sportive, a informaticii si cuceririlor
metodologice de specialitate, care si-au gasit o rapida
aplicativitate in practica performantiala, rezultat al
unor conduceri manageriale
productive.

- numărul specialiştilor (antrenori şi profesori de
educaţie fizică cu specializare volei), extrem de
numeros, nu este angrenat şi stimulat în acest demers,
preocupările lor orientându-se spre alte activităţi;



ESALONAREA OBIECTIVELOR PERFORMANTIALE SI INSTRUCTIVE

Tinand cont de varsta acestor jucatori, în dinamica celor 4 ani ai ciclului olimpic 2021, de

prognoza saltului lor valoric, de obiectivele performantiale si esalonarea lor in cadrul ciclului

olimpic, precum si de numarul redus de jucatori de exceptie competitive pe plan international,

consideram ca participarea si contributia lor la indeplinirea obiectivelor sa fie astfel proiectata:

Anul 2021 Anul 2022 Anii 2023-2024

grupa A + B grupele A, B, C grupa B + C

exceptii grupa C exceptii grupa A

Analizand rezerva actuala de sportivi, cu posibilitatile valorice de moment si cu

disponibilitatile de progres in urmatorii 4 ani, componenta loturilor va cuprinde 3 grupe :

grupa A : jucatori nascuti pana in anul 1994

grupa B : jucatori nascuti pana in anul 1995-1996

grupa C : jucatori nascuti dupa 1999



Echipa feminina de senioare

obiectiv final: calificare pentru J.O. 2024

obiective intermediare:

anul 2022 - calificare C.M

- C.M loc 8-10.

anul 2023 - Calificare C.E.

- C.E Locul 6-8

anul 2024 - calificare la turneul intercontinental

olimpic

- obtinerea calificarii olimpice



Echipa masculina de seniori

obiectiv final: calificare pentru J.O. 2024

obiective intermediare:

anul 2022 - calificare C.M

- C.M loc 8-10.

anul 2023 - Calificare C.E.

- C.E Locul 6-8

anul 2024 - calificare la turneul intercontinental

olimpic

- obtinerea calificarii olimpice



Anul 2022 : 

Campionat European Junioare II (Sub 17 Ani)

Campionat European Juniori II (Sub 18 Ani)

FOTE U 18 feminin

Campionat European Junioare I (Sub 19 Ani)

Campionat European Juniori I (Sub 20 Ani) 

Anul 2023

Campionat European Junioare III (Sub 16 Ani)

Campionat European Juniori III (Sub 17 Ani) 

Campionat Mondial Junioare I (Sub 20 Ani)

Campionat Mondial Juniori I (Sub 21 Ani)

Campionat Mondial Junioare II (Sub 18 Ani)

Campionat Mondial Juniori I (Sub 19 Ani)

Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE)



Anul 2024 :

Campionat European Junioare I (Sub 19 Ani)

Campionat European Juniori I (Sub 20 Ani)

Campionat European Junioare II (Sub 17 Ani)

Campionat European Juniori II (Sub 18 Ani)



JOCURI OLIMPICE

2024

CAMPIONATE MONDIALE SENIORI

2022

2023

2024

CAMPIONATE EUROPENE SENIORI

2022

2023

2024

VOLEI PLAJĂ



JOCURI OLIMPICE

2026

CAMPIONATE EUROPNE SENIORI

2022

2023

2024

CAMPIONATE MONDIALE SENIORI

2022

2023

2024

VOLEI PE ZĂPADĂ



Prioritati conceptuale

Pentru realizarea saltului calitativ necesar progresului voleibalistic, sunt

indispensabile urmatoarele conditionari:

 jucatori cu potential biologic, psihic de invingator si aptitudini de exceptie;

 oportunitati tehnice la nivel mondial (conceptii de joc, cercetare si

investigare, metodologii de instruire, antrenori);

 oportunitati materiale (terenuri, aparatura, materiale, alimentatie,

recuperare, etc);

 motivatie adecvata;

 organizare si conducere manageriala de exceptie;



Strategii de conducere

 asigurarea oportunitatilor tehnice umane si materiale, la nivelul cerintelor mondiale,

dublate de o motivatie adecvata realizarii obiectivelor preconizate si a unui climat exigent

fata de realizarea obiectivelor de instruire, de concurs si viata sportivă;

 identificarea disfunctionalitatilor care apar in cadrul functionarii sistemului performantial

sau al subcomponentelor lui si operativitate la rezolvarea deficientelor (organizatorice,

umane, tehnico-materiale) cu implicatii directe asupra nivelului performantelor;

 asigurarea tuturor conditiilor necesare realizarii unei pregatiri complexe, la cote calitativ

superioare, atat in perioadele centralizate, cat si la cluburi, prin materializarea sarcinilor

individuale preconizate de antrenorii loturilor, dublate de urmarirea indeaproape a

jucatorilor selectionati si cointeresarea cluburilor in efectuarea unei pregatiri subordonate

tintelor instructive ale echipei nationale, angrenate in realizarea obiectivelor

performantiale;

 initierea demersurilor vizand implicarea guvernamentala (legislatie si buget) si private

(societati si persoane) in materializarea programelor de dezvoltare pe termene scurte,

medii si indepartate a performantei voleibalistice (publicitate, atragerea sponsorilor,

programe proprii manageriale, etc)



• initierea demersurilor vizand implicarea guvernamentala (legislatie si buget) si private 

(societati si persoane) in materializarea programelor de dezvoltare pe termene scurte, medii 

si indepartate a performantei voleibalistice (publicitate, atragerea sponsorilor, programe 

proprii manageriale, etc)

• popularizarea prin toate mijloacele mass-media si promovarea jocului de sala (clasic) si a 

celui pe nisip, prin atragerea unei mase cat mai mari de practicanti si spectatori de toate

vârstele ;

• stimularea si angrenarea antrenorilor in initierea de proiecte si programe de cercetare

proprie, sprijinirea prin furnizarea informatiei, documentarii si asistentei de specialitate;

• prioritate activitatii cu copii si juniorii ce vor fi pregatiti cu continuitate in cadrul sectiilor, 

centrelor de pregatire, tabere si loturi nationale;

• incredintarea conducerii echipelor reprezentative unor brigazi de specialisti, expres 

responsabilizati si motivationati, structurati intr-o organigrama functionala, cu un sistem de 

competente precis definite, alcatuite pe criteriile validate de activitatea desfasurata de 

autoritati stiintifice si profesionale, a aptitudinilor strategice si a valorii pedagogic-umane, 

care sa solutioneze unitar multiplele probleme ale instruirii si educatiei, degrevati de 

problematica administrativ-organizatorica, atributii incredintate “managerilor”.



REZULTATE LOTURI 

REZULTATE CUPE EUROPENE 2016 – 2021

2016

Campionat Mondial Sub 21 Ani Volei de Plaja – Turneu Final 

– loc V

Campionat Balcanic Volei de Plaja – Turneu Final – loc II la 

fem.

Campionat Balcanic Tineret Sub 22 Ani Volei de Plaja – loc I 

la fem.

Campionat Balcanic Tineret Sub 22 Ani Volei de Plaja – loc III

Participari la toate turneele finale de Campionate Europene 

Volei de Plajă Juniori Sub 20 și Sub 18.

Echipa CSM Bucuresti s-a clasat pe locul I în competiția 

intercluburi Challenge Cup.



REZULTATE LOTURI 

REZULTATE CUPE EUROPENE 2016 – 2021

2017

Campionat European Junioare II – Turneu Final – loc IX

Campionat European Junioare III – Turneu Final – loc VII

Campionat European Juniori II – Turneu Final – loc IX

Campionat European Volei de Plaja Tineret Sub 22 Ani – Turneu Final – loc II la fem.

Campionat European Satelit Volei de Plaja (Larnaca) – Turneu Final – loc I la fem.

Campionat European Satelit Volei de Plaja (Ljublijana) – Turneu Final – loc II la fem.

Campionat European Satelit Volei de Plaja (Vaduz) – Turneu Final – loc V la fem.

Campionat European Satelit Volei de Plaja (Mersin) – Turneu Final – loc VII la fem.

Participari la toate turneele finale de Campionate Europene Volei de Plajă Juniori Sub 20, Sub 

18 si Sub 22.



REZULTATE LOTURI 

REZULTATE CUPE EUROPENE 2016 – 2021

2018

Campionat European Junioare II – Turneu Final – loc V

Campionat Balcanic Juniori I -Turneu Final – loc II

Campionat Balcanic Juniori II – Turneu Final – loc III

Ambele echipe naționale de Seniori s-au calificat la Turneele Finale ale

Campionatului European.

Cupa Mondiala Volei de Plaja Seniori – loc I la fem.

Echipa CSM Volei Alba Blaj s-a clasat pe locul II în competiția 

intercluburi Champions League.



REZULTATE LOTURI 

REZULTATE CUPE EUROPENE 2016 – 2021

2019

Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) – Loc II cu echipa nationala de volei U18

Campionat Mondial Sub 18 Ani (Junioare II) – Turneu Final – loc VI

Echipele nationale de seniori au participat la turneele finale ale Campionatului European, echipa 

feminina clasandu-se pe locul IX.

Liga Europeana Silver Seniori Masc. – loc I

Liga Europeana Silver Seniori Fem. – loc I

Campionat European Junioare III (Sub 16 Ani) – Turneu Final – loc X

Campionat European Juniori III (Sub 17 Ani) – Turneu Final – loc XII

Echipa feminina de volei CSM Volei Alba Blaj s-a clasat pe locul II in competitia intercluburi 

Cupa CEV.



REZULTATE LOTURI 

REZULTATE CUPE EUROPENE 2016 – 2021

2020

Campionat European) – Loc V cu echipa nationala de volei feminin U18

2021

Campionat Mondial Sub 18 Ani (Junioare II) – Turneu Final – loc VI




