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“
“

Federația Română de Fotbal are ca misiune creșterea numărului de 
practicanți. Este un demers cuprins în logica piramidei performanței – cu 
cât baza de selecție este mai mare, cu atât performanțele vârfurilor vor fi 
mai mari. Poate surprinzător pentru o parte a publicului românesc, FRF și-a 
asumat, însă, și câteva obiective strategice, cu anvergură socială și de politici 
publice. Fotbalul este un fenomen social, iar guvernanții fotbalului au datoria 
să formeze liantul dintre societate și fotbal. 

Ne-am propus la preluarea primului mandat la conducerea FRF să creștem 
numărul de practicanți de la 0,5% din populația României la 1,2%, ca țintă 
intermediară spre obiectivul final care este media europeană de 2,7%. Am 
realizat această primă etapă după 4 ani de mandat. Continuăm eforturile 
de sporire a numărului practicanților, dar, de la un punct încolo, nu mai sunt 
suficiente doar resursele FRF. Ne dorim să atragem în acest proiect social 
guvernanții României pentru a crea infrastructura sportivă care să permită 
o dezvoltare accelerată. 

Astăzi, aducem în atenția administrației centrale și a administrațiilor locale 
un set de argumente economice și sociale care să demonstreze beneficiile 
investițiilor în fotbal. Și nu este vorba neapărat de creșterea performanțelor 
sportive, ci de sănătatea și bunăstarea românilor în general. Mulțumim UEFA 
și Federației Suedeze de Fotbal pentru sprijinul academic la definitivarea unui 
studiu extrem de valoros.

Răzvan Burleanu
Președintele Federației Române de Fotbal
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“
“

Summit-ul UEFA GROW din martie 2017, de laTibilisi, a adus împreună 14 țări pentru a discuta modalitățile de sporire a participației în fotbal pe 
teritoriul Europei. Președinților și secretarilor generali ai asociațiilor li s-au alăturat reprezentanți ai ministerelor de sport și de educație, precum 
și delegați ai Consiliului Europei. Summitul a subliniat importanța creșterii nivelului de interacțiune dintre asociații și guverne, de asemenea 
punând în evidență nevoia unei justificări pentru mai multe investiții în participație. 

În urma acestui summit, UEFA GROW a primit sarcina de a dezvolta un model de rezultat social din investiție (Social Return on Investment 
– SROI) pentru a veni în sprijinul federațiilor și asociațiilor în acest aspect important. Pentru dezvoltarea acestui model, UEFA a colaborat cu 
asociațiile naționale, cu experți academici și cu experți din cadrul industriei din mai multe domenii de specialitate (economie, sport, sociologie) 
și din mai multe regiuni europene și din afara Europei. Consiliul Europei, Națiunile Unite și Organizația Mondială a Sănătății, printre alții, au 
aprobat acest model. Rezultatul este un model SROI care oferă asociațiilor naționale o nouă înțelegere asupra valorii fotbalului la nivel local, 
asupra viitoarei sale dezvoltări și asupra viitorului impact care se poate obține prin investiții adiționale. 

Modelul SROI al UEFA GROW va produce o schimbare majoră în finanțarea fotbalului la nivel local, prin faptul că asociațiile naționale și 
guvernele vor dispune de dovezi palpabile că participația în masă are un impact semnificativ din punct de vedere al valorii economice, al 
beneficiilor sociale și de sănătate, precum și al performanței fotbalului de elită. 

Karl-Erik Nilsson
Președintele Asociației Suedeze de Fotbal
Prim-vicepreședinte UEFA



Între 2014-2018, numărul de practicanți a crescut 
datorită diversificării competițiilor
Federația Română de Fotbal și-a concentrat activitatea în perioada 2015-2018 pe diversificarea competițiilor, cu proiecte noi pentru 
fiecare categorie de vârstă.

Au fost create 11 competiții pentru jucătorii legitimați și 11 pentru practicanții nelegitimați. Formatele existente au fost dezvoltate pentru 
a stimula competiția și performanța .

În 2018, raportat la populația țării, s-a ajuns la un procent de 1,2% jucători de fotbal înregistrați, față de un procent de 0,5% în 2014 
(creștere de 120%).

Față de media europeană, România are, în continuare, de două ori mai puțini jucători raportat la populația totală.
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Competiții 
pentru jucători 

legitimați

Liga Elitelor U17

Liga Elitelor U19 

Cupa României Elite U19

Cupa României Elite U17

Supercupa României Elite U19

Supercupa României Elite U17

Liga Elitelor U15

Turneul Speranțelor U14

Campionatul Național de Juniori B1

Liga de Tineret Speranțe Feminin

Campionatului Național de Tineret 
la Futsal

Competiții 
pentru 

practicanți

Cupa Tymbark

ONSS-Învățământ Primar

Gimnaziada

ONSS-Învățământ liceal

Fotbal Unificat în 7

Campionatul Național Universitar 

de Futsal

Campionatul Universitar de Fotbal

Interliga Națională U7-U10

Cupa IPA amatori

Fotbal pe plajă

Cupa Intercartiere



                                                  Jucători                                       Jucători  
                                                legitimați                                nelegitimați

Vârstă Bărbați Femei Bărbați Femei Total

  6-12 ani              103.471 6,.592            227.881    17.259     355.203 

13-18 ani 31.678     2.294            69.766             6.006     109.744 

19-24 ani               23.043       202        50.748      528         74.521 

25-34 ani          19.326             109          42.563                  284          62.282 

35-44 ani              17.839                     39           39.289               102   57.269 

45-54 ani          8.920                39           19.644              102        28.705 

55-65 ani              5.203                   -              11.459                        -           16.662 

Total              209.480                 9.275     461.350         24.281      704.386 

Cine joacă fotbal în România?

70% 
dintre tinerii jucători 
ies din fenomen după 

vârsta de 12 ani

Există 700.000 de participanți

la activitatea fotbalistică,

dintre care doar 5% sunt femei. 

218.000 de jucători cu vârste cuprinse între 6 și 65 
de ani sunt legitimați la un club. 

Am cartografiat cele ~700.000 de persoane care joacă fotbal 
în momentul de faţă în România…
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În segmentul fotbalului masculin, cele mai mari 
plecări din sistem sunt după 12 ani, unde numai 
30% din jucători ajung în grupa de vârstă 13-18 ani. 
Comparativ, numărul de jucători care trec de la grupa 
de 25-34 de ani spre 35-40 de ani este de 92%. 

Situația se prezintă diferit în segmentul fotbalului 
feminin unde participarea este mai scăzută, dar rata 
de retenție este ușor mai ridicată decât în segmentul 
masculin: 35% dintre jucătoarele din grupele de           
6 – 12 ani ajung în grupele 13-18 ani, iar spre 19-24  
de ani ajung 8% dintre jucătoare.

461.351

704.387

209.480

485.633
Total

218.754

24.282

9.274

Jucători 
ocazionali

Jucători 
legitimați

Bărbați

Femei

Bărbați

Femei
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Impactul socio-economic pentru fiecare jucător 
de fotbal este de 1.057 de Euro 

700.000 jucători de fotbal în România

Cei 700.000 de jucători aduc României un impact estimat în valoare de 740.000.000 Euro, prin contribuție directă la economia locală, 
economii în sistemul de sănătate și beneficii sociale. 

Economie

183 mil. € 
contribuţie directă la 

economie

Impact social

53,8 mil. €  
impact economic al 
beneficiilor sociale

Sănătate

503,2 mil. €  
economii la bugetul 

sănătăţii prin participarea 
la activitatea fotbalistică

Performanță
România se situează în 
momentul de faţă nu 
mai sus de locul 19 în 

toate clasamentele UEFA 
pentru fotbalul masculin, 

feminin şi de juniori
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Contribuţia economică este de ~183 mil. Euro, 
determinată de facilităţi şi cheltuielile de participare, 
cu crearea a aprox. 1.400 noi locuri de muncă

Contribuţie directă la economie

Valoarea 
economică 

a noilor facilităţi 

Valoarea 
cheltuielilor 

de participare 

Crearea 
de locuri 

de muncă

5,7 mil. € 177 mil. € 1.379
locuri de muncă

182,9 mil. € 

Detalii în pagina 26
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Participarea la activitatea fotbalistică are un impact 
de ~54 mil. Euro asupra societăţii prin reducerea 
criminalităţii, beneficiile pentru tineri şi educaţie

Impactul economic al beneficiilor sociale 

Economii de 53,8 mil. €

Reducerea 
criminalităţii

NEET* Îmbunătăţirea 
educaţiei

Reducerea 
absenteismului

28 mii €  3,0 mil.€  4,6 mil.€  46,4 mil.€  

NEET* Not in employment, education or training (neîncadraţi în muncă şi necuprinşi în nicio formă de învăţământ sau formare).

Detalii în pagina 27
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Se realizează economii majore prin prevenirea 
îmbolnăvirilor legate de stilul de viaţă, 
contribuind la o naţiune mai sănătoasă
Impact asupra bugetului sănătăţii prin participarea la activitatea fotbalistică

Economii de 503,2 mil. €

Detalii în pagina 28

Se realizează economii majore prin prevenirea 
îmbolnăvirilor legate de stilul de viaţă, contribuind la 
o naţiune mai sănătoasă

18,4 mil. €  
4.400

1.400

2

21
88 mii €  8,3 mil. €  489 mil. €  -14,5 mil. €  

1,8 mil. €  7 mii €  

Boli 
cardiovasculare Diabet tip II Cancer mamar

Cancer de colon Sănătate psihică Starea de bine 
subiectivă

Costul 
accidentărilor

11.600 cazuri
prevenite

cazuri
prevenite

cazuri
prevenite

cazuri
prevenite

cazuri
prevenite



16.000 de jucători noi este diferenţa până la atingerea cotei de 
jucători dorită de România și înregistrată la UEFA. Această creștere 
ar presupune o investiţie suplimentară de 320 de mii € pe an și ar 

genera beneficii suplimentare de 19,2 mil. € în aria economică, 
socială și de sănătate și ar putea facilita ridicarea României cu încă 
1 loc în plus în clasamentul UEFA. 

Există o relaţie pozitivă directă între investiţiile în fotbalul de bază şi participare. România 
poate obţine un randament bun al investiţiilor suplimentare prin creşterea participării.

pe o perioadă de 5 ani pentru 

O investiţie suplimentară de €/an320.000

atingerea ţintei de creştere de 7,5% echivalează cu

0,08%reprezentând         din populaţia României

aproximativ 16.000 de noi jucători legitimaţi
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Investițiile suplimentare în fotbal vor aduce 
o valoare adăugată și mai mare  
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O investiție anuală de 19,7 Euro pentru fiecare 
jucător aduce un beneficiu de 1.167 Euro în 
economie, sănătate, impact social și performanță

16.000 noi jucători legitimaţi

Economii nete la bugetul sănătăţii prin 
participarea la activitatea fotbalistică

11,7 mil. €Sănătate

În ierarhia UEFA la toate categoriile
+ 0–1 locuriPerformanţă

Contribuţie anuală a unei facilităţi noi şi 
cheltuieli anuale ale noilor participanţi

Economie 6,4 mil. €

Impactul economic al beneficiilor sociale

1,2 mil. €Impact social



Am cartografiat cererea de fotbal pentru jucători legitimaţi în raport cu facilităţile sportive
propuse spre a fi construite de Compania Naţională de Investiţii.

Timiș, Cluj, 
Argeș, Dâmboviţa,
Prahova, Buzău și 

Constanţa
sunt judeţele cu cea 

mai mare cerere
nedeservită

•  Înţelegerea factorilor care 
impulsionează participarea în 
regiunile cu o popularitate mai mare 
va oferi informaţii esenţiale pentru 
luarea deciziilor investiţionale corecte.
•  Cu cât cererea de participare este mai 
mare, cu atât regiunea este colorată mai închis
•  Analiza sugerează că există o neconcordanţă între 
strategia de construcţii şi localizarea cererii actuale 
de participare la activitatea fotbalistică.

Cererea de
participare ca
procent din
populaţie

Stadioane
propuse

Facilităţi sportive
propuse

> 0.0318%

< 0.0130%

– 0.0224%
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Creșterea numărului de participanți poate fi accelerată 
prin investiții suplimentare în infrastructură sportivă
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Metodologie

Modelul UEFA SROI:

Colectare masivă de date de la cele 55 de 
asociaţii naţionale şi analiza a peste 150 de 
indicatori diferiţi, care acoperă:
• Date socioeconomice
• Date demografice
• Informaţii specifice asociaţiilor naţionale

Colectarea datelor

Analiza la nivel academic peste 100 de rapoarte 
Analiză pentru identificarea celor mai solide 
cercetări existente pe tema rezultatelor

Analiza literaturii de specialitate

O analiză riguroasă la nivelul tuturor celor 55 de asociaţii naţionale 
pentru stabilirea relaţiilor dintre variabile
Corelarea şi analiza regresiei cu o singură variabilă şi cu variabile 
multiple pentru identificarea relaţiilor liniare şi neliniare (logaritmice)

Analiza

Implicarea a peste 50 de experţi şi reprezentanţi 
ai lumii academice din domeniul sportului şi 
econometriei din întreaga Europă şi din AN-pilot

Interviuri cu experţii

Analiza a fost realizată prin modelul UEFA GROW SROI (Social Return On Investment) care utilizează o multitudine 
de surse solide de informaţii şi date calitative şi cantitative colectate de la nivelul unui număr de 55 de asociaţii 
naţionale, analizate și validate de un grup consultativ de experţi locali format din academicieni şi specialişti în fotbal.
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Analiză efectuată de Portas şi Substance în perioada iulie - septembrie 2017 
pe baza modelului UEFA GROW SROI (Social Return On Investment).
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