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Clubul de Inot MASTERS Timisoara                           Un an de inot masters …

Introducere

Inotul ca loc de intersectie intre demersul asociativ si politica 
publica europeana privitoare la sport

Mihai Lisetchi

In cadrul unei reuniuni internationale desfasurate recent, 

domnul Michal Krejza, seful Unitatii Sport din cadrul 

Comisiei Europene a subliniat, in discursul sau, 

caracterul de premiera al Cartei Albe a Sportului in UE, 

prima initiativa de reglementare a sportului la nivel 

european, initiativa fundamentata prin Tratatul de la Lisabona. 

In viziunea domniei sale, politica 

europeana in materie de sport a fost 

initiata prin acest document si ea va fi 

dezvoltata in urmatorii ani prin 

elaborarea de noi reglementari in 

domeniu. 

Ca o noutate fata de aspectele traditionale ale problematicii sportului, 

noul document subliniaza rolul organizatiilor neguvernamentale in 

dezvoltarea activitatilor sportive si abordeaza problema prezentei 

voluntarilor in cadrul acestor activitati.

Din aceasta perspectiva, initiativa constituirii Clubului de Inot MASTERS 

Timisoara are o pregnanta dimensiune europeana tocmai prin caracterul 
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asociativ al demersului si prin rolul fundamental pe care il joaca 

voluntariatul in derularea activitatilor clubului.

Si de ce tocmai inot?

Initial, am vrut, un mic grup de prieteni, sa avem un cadru organizatoric 

in care sa putem realiza ceea ce ne facea placere, sa inotam impreuna. 

Apoi ne-am dat seama ca si in alte orase ar putea fi amatori. Asa s-a 

nascut o asociatie la nivel national in cadrul careia clubul nostru e o 

filiala.

Ideea este relativ simpla: vrem sa promovam printre adulti inotul ca 

miscare sportiva, atit de agrement, cit si competitional. Cu alte cuvinte, 

oricine vrea sa inoate, e binevenit, indiferent de "valoarea" sa sportiva.

Si, foarte important pentru orice initiativa privata: demersul e finantat 

chiar de catre cei care il practica.

Pe de alta parte, chiar daca, in aparenta, miscarea masters tine doar de 

sport, ea este relevanta si pentru politicile publice de sanatate, respectiv, 

se manifesta dinamic ca un factor de coagulare sociala. 

Perspectiva devine chiar mai complexa pentru ca, in acelasi timp, se 

poate vorbi despre miscarea masters si dintr-o perspectiva psihologica, 

sociologica sau medicala.
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Cap. 1 Despre inotul masters 
Sute de mii de femei si barbati cu virsta cuprinsa intre 18 si, uneori, chiar 

peste 100 de ani, in numeroase tari de pe glob, constituie miscarea de 

inot masters. Abilitatile lor sportive sunt foarte diferite. Interesul lor major 

poate fi legat de intarirea tonusului muscular, participarea la competitii, 

si multe altele, dar, cel mai adesea, este vorba despre o combinatie a 

acestor interese. Miscarea de inot masters implica adulti care practica 

acest sport ca amatori, atit in regim de competitie, cit si recreational. Ei 

se pot antrena individual sau in grup.

Participarea la competitii
La competitii organizate sub egida federatiei europene (LEN) sau a celei 

internationale de inot (FINA), participarea la concurs este conditionata 

de apartenenta la un club. Pe de alta parte, in competitiile internationale, 

conform reglementarilor de specialitate, pot participa doar persoane cu 

virsta de la 25 de ani in sus (se considera anul nasterii si, deci, pot fi 25 

de ani neimpliniti). 

Aceasta prevedere nu este 

obligatorie pentru competitii 

interne, unde virsta minima a 

participantilor ramine la 

latitudinea organizatorilor. 

Sportivii concureaza pe grupe 

de virsta: 25-29, 30-34, 35-39, 

samd, cu categorii de 5 ani, 

ultima categorie incluzind orice virsta peste 100 de ani
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Cap. 2 Despre noi

Clubul de Inot MASTERS Timisoara (CIMT) reprezinta o premiera 

absoluta pentru tara noastra, fiind primul club de amatori din tara dedicat 

inotului pentru adulti (inotul masters).

Clubul reuneste persoane care au implinit 

virsta de 18 ani si care au ca pasiune inotul, 

printre ei numarindu-se fosti sportivi cu 

performante notabile, actuali profesori si 

antrenori de inot, precum si persoane care nu 

au practicat niciodata inotul de performanta. 

Initiativa promoveaza practicarea activitatii 

sportive de catre adulti, in general, vizind, in 

acelasi timp, atit pastrarea starii de sanatate, 

cit si imbunatatirea capacitatii sportive. 

CIMT a fost creat in anul 2007 cu scopul de a dezvolta inotul masters in 

Timisoara. Din aceasta perspectiva, procesul de coagulare a miscarii de 

inot masters presupune o actiune conjugata dupa mai multe directii: 

• cresterea capacitatii institutionale a clubului,  

• crearea de oportunitati pentru practicarea inotului de catre adulti prin 

organizarea de evenimente de inot masters,

• optimizarea  mediului  in  care  se  desfasoara  activitatile  de  inot 

masters  (cu  referire  la  cadrul  normativ,  demersurile  autoritatilor, 

atitudinea adultilor fata de sport, etc.),

• dezvoltarea cercetarii stiintifice privind practicarea inotului masters.
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Activitatile noastre se bazeaza pe urmatoarele principii:

• nediscriminare  pe  criterii  de  apartenenta  de  sex,  virsta,  rasa, 

educatie, pregatire profesionala, capacitate fizica, etc.;

• voluntariat:  activităţile  din  cadrul  programelor  clubului  sunt 

desfăşurate în mod preponderent  în regim de voluntariat  de către 

membrii sau persoane ce se alătură acestuia doar pentru realizarea 

unor activitati;

• nepartizanat  politic:  clubul  nu promoveaza nici  un fel  de ideologie 

politică, partid, candidat, formaţiune politică sau coaliţie a acestora în 

activităţile sale;

• autonomie:  clubul  decide  în  privinţa  activitatilor  pe  care  le 

desfasoara.

De  mentionat  faptul  ca  toate  activitatile  vizeaza  practicarea  inotului 

numai  de  catre  adulti  (inotul  pentru  copii  si  tineri  face  obiectul  de 

activitate al altor institutii,  publice sau private).  In acest sens, membrii 

clubului si-au asumat cu generozitate nu doar binele personal 

(obtinut prin practicarea inotului), ci si binele public (materializabil  prin 

activarea  de  politici  publice  de  sanatate,  respectiv,  de  stimulare  a 

practicarii sportului de catre adulti). 

In  fapt,  activitatile  clubului  pot  fi  grupate  in  jurul  a  doua  dimensiuni 

reprezentative: 

• una interna (vizand direct practicarea inotului de catre adulti, cum 

ar  fi  crearea  de  oportunitati  pentru  practicarea  acestui  sport, 

intarirea solidaritatii si camaraderiei intre cei ce il practica) 

• una externa (ce grupeaza activitati complementare inotului
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masters:  promovarea practicarii  acestui  sport  de  catre adulti,  

stimularea institutiilor si a opiniei publice in a sustine practicarea 

inotului  masters,  incurajarea  cercetarii  stiintifice  privind  

practicarea inotului de catre adulti). 

Clubul de Inot MASTERS Timisoara este o filiala a Asociatiei  de Inot 

MASTERS Romania.

Beneficii pentru membri 
Calitatea de membru al  asociatiei  permite fiecarui inotator numeroase 

beneficii, dintre care sunt de mentionat urmatoarele: 

1• oportunitatea de a intilni si de a activa impreuna cu persoane care 

impartasesc acelasi entuziasm pentru inot; 

2• oferirea de informatii cu 

privire la inotul masters 

(inclusiv, calendarul 

evenimentelor viitoare); 

3• buletinul informativ 

InfoMASTERS, cu aparitie 

lunara;

4•  posibilitatea  de  a  se 

antrena  impreuna  cu  ceilalti  membri  ai  clubului  (daca  bazinul  este 

inchiriat, este posibil sa fie necesara plata unei taxe de bazin);

5• indrumare de catre experti in domeniu; 

6• posibilitatea de a participa in competitii. 

Inscrierea in club
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Informatii cu privire la inscrierea in club se gasesc pe Internet la adresa: 

www.timisoara.inot-masters.ro sau se pot  solicita  la  adresa de e-mail 

inscrieri@timisoara.inot-masters.ro.

CIMT - Indicatori de dezvoltare institutionala
2007

• constituirea clubului

• asigurarea accesului la bazin

• inscrierea a cel putin 30 de membri

• organizarea a cel putin un concurs 

• participarea la cel putin 4 concursuri organizate de catre altii

2008

• cresterea numarului de membri la cel putin 60 de persoane

• organizarea a cel putin 3 concursuri (din care cel putin unul 

international)

• participarea la cel putin 6 concursuri organizate de catre altii

• cel putin un sponsor stabil

2009

• cresterea numarului de membri la cel putin 80 de persoane 

(competitie, recreational si terapeutic)

• organizarea a cel putin 5 concursuri (din care cel putin doua 

internationale)

• participarea la cel putin 8 concursuri organizate de catre altii

• cel putin 100 de persoane atrase in campania de 2%

• cel putin 3 sponsori stabili

Cap. 3 Cronologia inotului masters in Timisoara
8

http://www.timisoara.inot-masters.ro/
mailto:inscrieri@timisoara.inot-masters.ro


Clubul de Inot MASTERS Timisoara                           Un an de inot masters …

2006:
- septembrie – constituirea grupului de initiativa (“grupul de la 

Surduc”: Marius Birsete, Mihai Chinte, Alexandru Kuhn, Mihai 

Lisetchi) pentru crearea unui club de inot masters in Timisoara 

- 25 octombrie – este creata lista de discutii 

inot_masters_timisoara@yahoogroups.com

2007:
- 19 aprilie – are loc prima reuniune a grupului de initiativa pentru 

crearea unei asociatii nationale de inot masters in Romania;

- 25 mai – reuniunea de constituire a Asociatiei de Inot MASTERS 

Romania (IMRO). Este prima asociatie din Romania dedicata in 

mod exclusiv practicarii inotului de catre adulti;

- 29 mai - apare primul numar al InfoMASTERS, buletin informativ 

privind inotul masters, prima publicatie de profil din Romania;

- 15 iunie – reuniunea de constituire a Clubului de Inot MASTERS 

Timisoara (CIMT), ca filiala a IMRO. Este primul club din Romania 

dedicat inotului masters;

- 18 iunie  – este creata lista de discutii 

inot_masters_romania@yahoogroups.com

- 23-24 iunie – participarea CIMT la Campionatul de Inot Masters al 

Serbiei. Este prima participare a clubului la o competitie de inot 

masters  /  prima participare a clubului la o proba de stafeta / prima 

participare a unui club din Romania la o competitie de inot masters. 
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Foto: prima echipa 

de concurs a clubului (de 

la stinga la dreapta) Leca, 

Szuhanek, Kuhn, Lisetchi

- 27 iunie - prima afiliere a unui membru (Gabriel Szabo) la club, dupa 

constituirea IMRO;

- 27 august-2 septembrie - participarea CIMT la Campionatele 

Europene de Natatie Masters (Kranj, Slovenia). Este prima 

participare a unui club din Romania la un campionat european de 

inot masters; 

Foto: echipa participanta 

la Campionatele 

Europene 2007  (de la 

stinga la dreapta) Kuhn, 

Szuhanek, Lisetchi,  

Andea.

- 30 iulie - primul antrenament oficial al clubului (la piscina NO 

NAME);

- 27 august - 2 septembrie - participarea clubului la Campionatele 

Europene de Natatie Masters (Kranj, Slovenia), cea mai importanta 

competitie de inot masters a anului 2007. Este prima participare a 

clubului la o un campionat european de inot masters;
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- 24 septembrie - primul antrenament in bazinul din Circumvalatiunii;

- 1 Decembrie – este organizat, in Timisoara, primul concurs din 

Romania dedicat exclusiv inotului masters.

2008:

- 7 aprilie – pe situl Internet al Federatiei Internationale de Natatie 

(http://www.fina.org/project/index.php?

option=com_content&task=blogcategory&id=41&Itemid=109) apare, 

in premiera, un articol dedicat inotului masters in Timisoara si 

Resita. 

Cap. 4  Activitate competitionala

4.1 Organizarea de evenimente de inot masters 
In 2007,  in  Romania a fost  organizat  primul  concurs dedicat  exclusiv 

inotului masters. Este vorba despre un concurs local organizat de catre 

Clubul de Inot MASTERS Timisoara.

4.2 Participari la competitii de inot masters
Pe parcursul primului an 

de activitate, Clubul de 

Inot MASTERS 

Timisoara, prin membrii 

sai, a participat la 16 
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competitii organizate de altii, dintre care 15 au fost cu participare 

internationala, respectiv: 

- 1 concurs local, 

- 11 concursuri locale cu participare internationala, 

- 3 campionate nationale cu participare internationala (Austria, Serbia 

si Ungaria), 

- un campionat european.

In total, membrii CIMT au obtinut pe parcursul primului an de 
activitate, 218 locuri pe podium, dintre care 201 la probe individuale si 

17 la stafete. Cele 201 medalii la probe individuale obtinute in cadrul a 

16 competitii inseamna o medie de peste 12 medalii pe competitie.

Reprezentativ pentru cresterea numarului de membri ai clubului este 

faptul ca, in concursul de la Kaposvar (aprilie 2008), Timisoara a fost 

prezenta cu cea mai numeroasa echipa de concurs de la constituirea 

clubului, in iunie 2007. Aproape o treime dintre sportivi au participat 

pentru prima 

oara la un 

concurs de inot 

masters.

Foto: echipa 
Clubului de 
Inot  
MASTERS 
Timisoara
prezenta la 
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concursul din Kaposvar (Ungaria)

In cadrul aceluiasi concurs, Marcel Rasadean, cistigator a cinci locuri 

intii la probe individuale, a fost desemnat cel mai bun sportiv al 

competitiei, fiind premiat de catre sponsorul concursului.

In clasamentul general, dintre cele 38 de cluburi de inot masters 

prezente la competitie, Timisoara s-a situat pe pozitia a doua, obtinind 

cea mai buna performanta a clubului pe durata primului sau an de 

activitate.

Cap. 5 Situl Internet al clubului

In vederea promovarii inotului masters, a activitatilor in care este implicat 

si a rezultatelor obtinute, Clubul de Inot MASTERS Timisoara a 

dezvoltat situl Internet www.timisoara.inot-masters.ro.  

Celor interesati li se pun la dispozitie informatii atit cu privire la 

functionarea CIMT si modul in care se pot asocia miscarii de masters, cit 

si privind acest sport, in general, inclusiv, calendarul competitiilor. 

www.timisoara.inot-masters.ro ruleaza pe o platforma personalizata de 

management cu continut open source (cms made simple) si inglobeaza 

solutii web de actualitate pentru publicare pe Internet, respectiv, 

integreaza solutii oferite de suita de aplicatii Google Apps.

Situl este postat intr-o versiune beta. In viitor, el urmeaza sa fie 

completat cu aplicatii web proprii pentru managementul evidentei 

membrilor si al rezultatelor acestora, respectiv, va oferi posibilitatea de 

inscriere online.
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Situl este inregistrat pe linga principalele motoare de cautare pe Internet 

si este monitorizat de catre Trafic.ro.

Aceasta initiativa este o dovada a responsabilitatii pe care clubul si-o 

asuma atit fata de membrii sai, cit si fata de comunitate, in general.

Situl clubului functioneaza ca un subdomeniu al sitului

www.inot-masters.ro, dedicat miscarii de inot masters in Romania si pus 

la dispozitie gratuit de catre IMRO oricarui club interesat.

Linkuri utile

• Federatia Internationala de Natatie (FINA): 

http://www.fina.org/project/index.php?

option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=330 

• Federatia Europeana de Natatie (LEN): 

http://www.lenweb.org/main.php?rif=MASTERS 

• Agentia Nationala pentru Sport: http://www.gov-

sport.ro/whatsnew.asp

• Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM): http://

www.swimming.ro/

• United States Masters Swimming http://www.usms.org/

• despre natatie in Romania: www.swim.ro 

• despre natatie in Ungaria: http://www.magyar.sport.hu/uszas/ 

• despre natatie in Bulgaria: www.bulswim.info 

• despre natatie in Serbia: www.swimstar2000.net 

• lista cu situri Internet: http://www.swim-city.com/top25/list.php3 
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Cap. 6 Membri
In prezent, virsta celor 54 de membri ai clubului se inscrie intre 25 si 59 

de ani la femei, respectiv, intre 26 si 68 de ani la barbati.
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Judit Foldenyi (24) Gheorghe Szuhanek (67) 

  cea mai tinara membra IMRO                    veteranul IMRO

   

Portret de master
Interviu cu Marcel Rasadean, membru fondator al Clubului de Inot 

MASTERS Timisoara

• Reporter: Care este ocupatia ta 

profesionala?

Sunt cadru didactic la Facultatea de Educaþie 

Fizicã si Sport din cadrul Universitãtii de Vest din 

Timisoara, cu functia de asistent universitar. 

Disciplinele incluse în norma mea didacticã sunt 

legate de înot. Pe lângã norma de bazã de la 

facultate, ca instructor sportiv, mã ocup de 

initierea în înot a copiilor cu vârste cuprinse între 

4 si 10 ani.

• Reporter: cind ai inceput sa inoti?

Din pãcate a trecut cam mult timp de atunci. 

Când aveam cam 5 ani, tatãl meu m-a dus la 

bazinul din Circumvalatiunii, la domnul Cicoare, care mi-a aplicat 

metodele de învãtare a înotului caracteristice acelor vremuri. Nu m-am 

speriat suficient de tare asa cã am rãmas în continuare la grupa de 

performantã. Revenind, pot spune cã înot de vreo 30 de ani. 

• Reporter: de ce practici inotul in prezent?
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Pentru mine înotul este un mod de viatã. „Virusul” înotului l-am cãpãtat 

din copilãrie si chiar dacã am practicat înotul doar pânã la 16 ani, de 

câte ori am avut ocazia, am revenit cu plãcere în apã. Si dacã ar fi sã 

reduc rãspunsul la un singur cuvânt, acela ar fi „sãnãtate”.

• Reporter: esti membru al Asociatiei de Inot MASTERS Romania 

si, in aceasta calitate, unul dintre membrii fondatori ai Clubului  

de Inot MASTERS Timisoara. De ce te-ai asociat acestei 

initiative?

Înainte, înotul masters se reducea, pentru mine, la niste recorduri pe 

care le consultam, din purã curiozitate, pe site-ul FINA. Am fost plãcut 

surprins de aceastã initiativã, iar cei care au initiat-o si dezvoltat-o, 

meritã, din punctul meu de vedere, toatã lauda.

• Reporter: care sunt obiectivele tale de viitor privind inotul?

Obiectivele mele privind înotul masters, sunt structurate pe douã planuri:

- în  plan  organizational,  as  vrea  sã  mã  implic  mai  mult  în 

problemele  clubului,  inclusiv  din  punct  de  vedere  al  problematicii 

pregãtirii sportive la înot;

- în  plan  sportiv,  participarea  la  cât  mai  multe  concursuri  si 

îmbunãtãtirea constantã a timpilor realizati la probele de concurs.

Cap. 7 Aspecte financiare
Clubul de Inot MASTERS Timisoara (CIMT) este o organizatie privata cu 

capacitate de autosustinere financiara. 

Clubul practica o transparenta absoluta in privinta evidentei financiar-

contabile: situatia la zi este disponibila membrilor, pe Internet, in orice 

clipa din zi sau noapte, sapte zile pe saptamina.
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Veniturile clubului au fost realizate din cotizatia lunara a membrilor.

In ceea ce priveste cheltuielile, deoarece clubul nu a avut niciun angajat 

pe parcursul primului an de activitate, acestea au acoperit costurile de 

constituire, consumabile pentru birou si materiale de promovare.

Cap. 8 Resurse umane

Intreaga activitate a CIMT, pe parcursul primului an de activitate, a fost 

realizata in regim de voluntariat, de catre membri ai clubului, fara 

personal platit. 

Dintre diversele activitati realizate de catre membri in folosul clubului, o 

parte sunt in mod constant in responsabilitatea anumitor persoane: 

• Monica Horvat tine contabilitatea primara;

• Judit Foldenyi realizeaza administrarea sitului Internet, 

gestioneaza inscrierile si evidenta membrilor;

• Mihai Lisetchi asigura partea de relatii publice (inclusiv cu presa) 

si realizeaza managementul general al clubului.

Trebuie mentionat si faptul ca secvential, in diverse imprejurari, si alti 

membri au contribuit la buna desfasurare a activitatilor.

Cap. 9 Sponsorizari

Clubul de Inot MASTERS Timisoara are o politica transparenta de 

promovare a sponsorilor sai.
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9.1 Activitati de interes public propuse spre finantare
Clubul de Inot MASTERS Timisoara desfasoara o serie de activitati care 

vin sa incurajeze cetatenii Timisoarei in practicarea inotului, a sportului 

in general, vizind, in acelasi timp, atit pastrarea starii de sanatate, cit si 

imbunatatirea  capacitatii  sportive  a  practicantilor. Iata  cele  mai 

importante actiuni pentru care ne dorim sprijinul sponsorilor:

Activitati lunare

  Pregatirea sportivilor pentru competitii de inot masters

Tuturor celor interesati in participarea la competitii de inot masters, 

indiferent de valoarea lor sportiva, li se ofera oportunitatea de a participa 

de trei ori pe saptamina la antrenamente ce vizeaza imbunatatirea 

capacitatii lor sportive, atit in ceea ce priveste tehnica, rezistenta, cit si 

viteza. Antrenamentele se desfasoara la bazinul din Zona 

Circumvalatiunii.

 Participarea la competitii de inot masters 
Cei interesati pot participa la competitii de inot masters, indiferent de 

valoarea lor sportiva. Este vorba atit despre concursuri organizate in 

Timisoara, cit si in alte localitati, din tara si din strainatate. 

 Organizarea de evenimente de practicare a inotului masters 

Este vorba despre activitati deschise tuturor celor interesati prin care se 

urmareste promovarea inotului prin implicarea unui numar cit mai mare 

de participanti in activitati cu caracter de agrement, deci 

necompetitionale (de exemplu, traversarea unui lac). 

 Administrarea sitului Internet www.timisoara.inot-masters.ro

Celor interesati li se pun la dispozitie informatii atit cu privire la 
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functionarea clubului si modul in care se pot asocia miscarii de masters, 

cit si privind acest sport, in general, inclusiv, calendarul competiilor 

aferente.

 Realizarea si promovarea buletinului informativ 

InfoMASTERS

Informatii  cu privire la activitatile clubului,  trecute si viitoare, dar si cu 

privire la miscarea de inot masters, in general, sunt prezentate in cadrul 

unui buletin informativ cu aparitie lunara.

Publicatia  este  disponibila  in  varianta  digitala,  dar  si  tiparita,  atit 

membrilor, cit si oricarei alte persoane interesate de inotul masters. 

Activitati anuale

 Organizarea de competitii de inot masters 
Prin competitii ne propunem atit recunoasterea publica si promovarea 

celor mai reprezentativi dintre sportivi, cit si definirea, intr-un cadru 

oficial, a unor repere personale in raport cu care poate fi evaluata 

ulterior evolutia sportivilor. Rezultatele obtinute sunt evaluate in cadrul 

unui sistem de punctare ce permite realizarea unui clasament anual al 

sportivilor.

 Campanie pentru promovarea inotului masters

Este organizata in luna aprilie a fiecarui an pentru promovarea practicarii 

inotului masters si, respectiv, atragerea de noi membri in cadrul 

activitatilor derulate de club. Include distribuirea de materiale 

promotionale, organizarea unui stand in spatiu public, etc.

9.2 Beneficii pentru sponsori
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Categorii de sponsorizari:

A. Pina la 1.000 euro - sponsorul beneficiaza de urmatoarele 

posibilitati de promovare gratuita:

- pe materialele promotionale tiparite (pliante,  afise, fluturasi)  legate 

de evenimentul sponsorizat;

- in emisiunile radio si TV legate de evenimentul sponsorizat;

- in cadrul conferintelor de presa legate de evenimentul sponsorizat 

organizate de catre club;

- in comunicatele de presa care vor anunta si vor incheia evenimentul 

sponsorizat. 

B. Peste 1.000 euro - sponsorul beneficiaza de urmatoarele 

posibilitati de promovare gratuita:

- pe materialele promotionale tiparite (pliante,  afise, fluturasi)  legate 

de evenimentul sponsorizat;

- in emisiunile radio si TV legate de evenimentul sponsorizat;

- in cadrul conferintelor de presa legate de evenimentul sponsorizat 

organizate de catre club;

- in comunicatele de presa care vor anunta si vor incheia evenimentul; 

- posibilitatea  amplasarii  unui  banner  de  prezentare  a  firmei  in  pe 

durata evenimentului sponsorizat. 

C. Peste 3.000 euro - sponsorul beneficiaza de urmatoarele 

posibilitati de promovare gratuita:

- pe toate materialele promotionale tiparite (pliante, afise, fluturasi);

- in emisiunile radio si TV legate de evenimentele organizate de club;

- in cadrul conferintelor de presa organizate de catre club;
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- in  comunicatele  de  presa  care  vor  anunta  si  vor  incheia 

evenimentele proprii; 

- posibilitatea amplasarii unui banner de prezentare a firmei in cadrul 

oricaror actiuni publice ale clubului; 

- mentionarea distincta a sponsorului in raportul anual.

D. Peste 5.000 euro - sponsorul beneficiaza de urmatoarele 

posibilitati de promovare gratuita:

- pe toate materialele promotionale tiparite (pliante, afise, fluturasi);

- in emisiunile radio si TV legate de evenimentele organizate de club;

- in cadrul conferintelor de presa organizate de catre club;

- in  comunicatele  de  presa  care  vor  anunta  si  vor  incheia 

evenimentele proprii; 

- posibilitatea amplasarii unui banner de prezentare a firmei in cadrul 

oricaror actiuni publice ale clubului; 

- mentionarea distincta a sponsorului in raportul anual;

- posibilitatea de a va afisa un banner pe situl internet al clubului.

E. Peste 10.000 euro - sponsorul beneficiaza de urmatoarele 

posibilitati de promovare gratuita:

- pe toate materialele promotionale tiparite (pliante, afise, fluturasi);

- in emisiunile radio si TV legate de evenimentele organizate de club;

- in cadrul conferintelor de presa organizate de catre club;

- in  comunicatele  de  presa  care  vor  anunta  si  vor  incheia 

evenimentele proprii; 

- posibilitatea amplasarii unui banner de prezentare a firmei in cadrul 

oricaror actiuni publice ale clubului; 

- mentionarea distincta a sponsorului in raportul anual;
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- posibilitatea de a va afisa un banner pe situl internet al clubului la 

sectiunea sponsori;

- realizarea unui  stand de prezentare  a  companiei  la  evenimentele 

organizate de club.

In loc de incheiere

Despre normare si democratie intr-un demers asociativ ...
... sau despre rolul dinamizator al reglementarii 

Mihai Lisetchi

Forta unui grup sta in numarul de membri, in calitatea lor 

si, nu in ultimul rind, in modul in care isi asuma un 

anumit mod de functionare al grupului. In acest sens, 

orice grup, in orice formula se institutionalizeaza el, fie 

ea cit de informala, are nevoie de reglementari privind 

functionarea sa, atit dintr-o perspectiva interna, cit si privitor la relatia sa 

cu mediul in care actioneaza ca tot unitar. Daca aceste reglementari 

sunt mai complexe sau mai simpliste, depinde de natura activitatii 

derulate de catre grup, de cultura sa manageriala si de vointa grupului. 

Reglementarile pot fi formale, cu alte cuvinte, scrise, sau informale, 

atunci cind sunt rezultate prin practicarea unui comportament repetitiv 

fata de un anumit tip de situatie. Mai pe scurt, prin crearea si practicarea 

cutumei.

Este normal ca experienta ce rezulta din functionarea grupului sa se 

reflecte in reglementarile sale, cu alte cuvinte, ele sa fie adaptate la 

realitatea in care se misca grupul. Printr-un asemenea proces a trecut si 
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clubul nostru. Si va mai trece pina la o temporara stabilizare 

institutionala...

Actualele reglementari ale clubului au fost adoptate ca solutii la 

problematica cu care ne-am confruntat. Cu alte cuvinte, ele au un 

caracter pragmatic, orientat catre solutionarea problemelor (chiar daca 

la prima vedere, cauzalitatea nu este vizibila). 

Ele au fost adoptate respectind principiile democratiei interne, dindu-se 

posibilitatea ca cei interesati sa se implice in adoptarea deciziei. Din 

acest punct de vedere, indraznesc sa afirm ca reprezentam un model de 

adoptare a deciziilor de catre un colectiv. 

Intr-un grup ce isi asuma democratia ca valoare proprie, atit in cadrul 

grupului, cit si in relatia grupului cu comunitatea, reglementarile interne 

sunt atit la dispozitia celor ce compun grupul, cit si a celor ce doresc sa 

se asocieze grupului. In acest sens, actuala procedura de inscriere 

impune punerea la dispozitia celor ce doresc sa se inscrie un pachet de 

informatii relevante cu privire la conditiile de inscriere si modul de 

operare al clubului. Mai pe scurt: oricine este binevenit in clubul nostru! 
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