
1.Sondaj privind efectele epidemiei de 
COVID-19 – în cadrul organizațiilor care 

desfășoară activități sportive 

https://forms.gle/icabfPEXSd8wNbNd7 

În contextul epidemiei de COVID-19 au fost impuse o serie de măsuri pentru 
prevenirea răspândirii infecției cu acest nou virus SARS-CoV-2 cu impact în rândul 
organizațiilor sportive. 

Scopul aplicării acestui chestionar este de a evalua impactul epidemiei de 
COVID-19 asupra activității organizațiilor sportive.  

Contribuția dumneavoastră va ajuta la cunoașterea și înțelegerea efectelor 
pandemiei asupra managementului organizațiilor sportive.  

Participarea la acest sondaj este voluntară, iar chestionarul este anonim.  

Nu vom colecta date sensibile despre dumneavoastră (de exemplu: numele, CNP-
ul sau data nașterii). Datele colectate vor fi stocate în siguranța, vor fi utilizate 
doar în scopuri de cercetare și nu vor fi date niciunei terțe părți. 

https://forms.gle/icabfPEXSd8wNbNd7 
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2.Sondaj privind efectele epidemiei de 
COVID-19 – in sportul de masă 

https://forms.gle/6KNHrqZdGDXYtiaDA 

În contextul epidemiei de COVID-19 au fost impuse o serie de măsuri pentru 
prevenirea răspândirii infecției cu acest nou virus SARS-CoV-2 cu impact în rândul 
practicanților de activități fizice recreative si de întreținere.  

Scopul aplicării acestui chestionar este de a evalua impactul epidemiei de 
COVID-19 asupra practicării activității fizice recreative si de întreținere.  

Contribuția dumneavoastră va ajuta la cunoașterea și înțelegerea efectelor 
pandemiei asupra activității fizice recreative si de întreținere.  

Participarea la acest sondaj este voluntara, iar chestionarul este anonim.  

Nu vom colecta date sensibile despre dumneavoastră (de exemplu: numele, CNP-
ul sau data nașterii). Datele colectate vor fi stocate în siguranța, vor fi utilizate 
doar în scopuri de cercetare și nu vor fi date niciunei terțe părți. 
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3.Sondaj privind impactul epidemiei de 
COVID-19 in sportul de performanță din 

România 

https://forms.gle/kTiZhv16us7CtkWR8 

În contextul epidemiei de COVID-19, au fost impuse o serie de măsuri pentru 
prevenirea răspândirii infecției cu acest nou virus SARS-CoV-2 cu impact în rândul 
sportivilor de performanță.  

Scopul aplicării acestui chestionar este de a evalua impactul epidemiei de 
COVID-19 asupra pregătirii sportivilor de performanță.  

Contribuția dumneavoastră va ajuta la cunoașterea și înțelegerea efectelor 
pandemiei asupra sportului de performanta.  

Participarea la acest sondaj este voluntara, iar chestionarul este anonim.  

Nu vom colecta date sensibile despre dumneavoastră (de exemplu: numele, CNP-
ul sau data nașterii). Datele colectate vor fi stocate în siguranța, vor fi utilizate 
doar în scopuri de cercetare și nu vor fi date niciunei terțe părți. 
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