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Către : Consiliul Local al Municipiului Constanța  

În atenția dnei Secretar și a Compartimentului pentru Comisiile de specialitate 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

Subsemnata Văsii Cristina Andreea, în calitate de Consilier Local Municipal, 

doamnă Secretar, vă rog să promovați proiectul de hotărâre (pe care mă oblig să-
l susțin) care să fie aprobat de către Consiliul Local Municipal Constanța cu 

privire la aprobarea proiectului ”Reamenajarea terenurilor de sport aferente 
unităților de învățământ din Municipiul Constanța”. 
 

Secțiunea 1  
Titlul proiectului de hotărâre :  
”Reamenajarea terenurilor de sport aferente unităților de învățământ din Municipiul 

Constanța”. 

 
Secțiunea a 2-a  
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 
1. Descrierea situației actuale:  

Una dintre problemele de la nivel local o reprezintă lipsa infrastructurii necesare 

practicării sportului. În contextul actual local, tinerii au posibilitatea de a practica în 

general sportul în cadrul cluburilor sportive din oraș și în cadrul orelor de sport conform 

programei școlare. În același context, terenurile de sport din cadrul unităților de 

învățământ din Constanța s-au degradat considerabil în ultimii ani, unele dintre 

acestea devenind impracticabile, iar accesoriile de tipul porți pentru fotbal/handbal sau 

coșuri pentru baschet s-au deteriorat și în unele cazuri nu mai sunt complete sau au 

devenit un real pericol. Totodată, majoritatea curților școlilor sunt închise în afara orelor 

de curs motivat de faptul că pot apărea acte de vandalism sau accidente în timpul 
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jocurilor, tinerii fiind privați astfel de posibilitatea de a utiliza terenul de sport în timpul 

liber (după orele de curs, în weekend sau vacanțe).  

Inexistența condițiilor necesare practicării sportului aduce ca rezultat interesul 

scăzut al tinerilor de a practica sportul atât în timpul orelor de clasă cât și în timpul 

liber. Consecințele lipsei sportului la copii sunt cât se poate de serioase. Obezitatea a 

devenit factor de risc în 3 din 4 boli, iar 1 din 2 copii are probleme cu greutatea 

corporală, numărul acestora crescând cu 18% în ultimii zece ani. Mai mult, 8 școlari 

din 100 sunt supraponderali, adică au o greutate cu 20% mai mare față de cea 

normală. 

În urma unui studiu efectuat pe un eșantion de 400 de persoane, reprezentativ 

pentru mediul urban, locul de joacă principal al copiilor din România este parcul (68% 

dintre respondenți), urmat de casă (62% din respondenți). În lipsa unei alternative, deși 

este supra-aglomerat, parcul rămâne locul de joacă preferat de părinți. Studiul mai 

arată că părinții își doresc să facă mai mult sport copiii lor (80% dintre părinți spun că 

își doresc să fie implicați copiii lor în activități sportive de cel puțin 3 ore pe săptămână, 

dar acest lucru se întâmplă doar în 38% din cazuri), însă sunt nemulțumiți de 

amenajarea spațiilor de joacă, de siguranța terenurilor de sport din parcuri și de 

aglomerație.  

Studiul arată că doar 29% dintre părinți sunt mulțumiți în prezent de locul de 

joacă al copilului și 70% dintre ei ar fi încântați de posibilitatea de a îi putea lăsa pe 

copii să se joace în curtea școlii. Nevoile principale ale părinților în ceea ce privește 

locul de joacă al copilului sunt: siguranța și curățenia, spațiile verzi și amenajarea 

corespunzătoare. 

Răspunsurile obținute mai arată că 14% dintre copii nu practică niciun sport în 

mod regulat, iar peste 70% din efortul fizic practicat de copii în mod obișnuit este la 

orele de educație fizică de la școală. În ciuda acestor rezultate, atât copiii, cât și părinții 

acestora consideră că practicarea unui sport este foarte importantă. 

Părinții sunt îngrijorați de viitorul copiilor lor în România. Studiul confirmă că 

părinții sunt în continuare hiper-protectivi față de copiii lor, încercând să-i ferească de 

toate „pericolele” din societate. Cei mai mulți părinți au nevoie sa aibă control inclusiv 

asupra spațiului de joacă al copilului. Doar 29% dintre părinții români sunt mulțumiți în 

prezent de locul de joacă al copilului, semnalând îngrijorări cu privire la siguranța, 

amenajarea deficitară și aglomerația din spațiile pe care le pot practica. 
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2. Schimbări preconizate:  
 

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea practicării sportului de performanță și 

de masă în rândul tinerilor. 

Apreciez că, prin reamenajarea terenurilor de sport la nivelul tehnologic de 

actualitate, un număr foarte mare de copii va prefera practicarea sportului în locul altor 

activități de tip sedentar și, în același timp, un număr mare de părinți vor considera că 

spațiul în care copiii lor își petrec timpul liber este mai sigur (curțile școlilor sunt 

împrejmuite, riscul accidentelor rutiere fiind eliminat). 

Amenajarea terenurilor de sport din incinta școlilor răspunde, pe de-o parte, 

nevoii părinților de a-și știi copii în siguranță când sunt la joacă, iar, pe de alta parte, 

valorifică o resursă deja existentă, dar nefolosită pentru binele comunității. 

Potrivit unui alt studiu, copiii români alocă mai mult timp materiilor din profilul 

real și celor din profilul uman (câte un sfert din copii alocă peste 7 ore pe săptămână) 

și mult mai puțin sportului (8% din copii alocă peste 7 ore pe săptămână) și activităților 

artistice (3% din copii alocă peste 7 ore pe săptămâna). Pe de altă parte, atât părinții, 

cât și copii și-ar dori mai multe activități sportive și artistice încurajate de scoală. 

Suntem de acord cu faptul că sportul înseamnă sănătate, însă este nevoie să 

creăm contextul în care această sintagmă poate deveni aplicabilă. Literatura de 

specialitate a ultimilor ani prezintă informații referitoare la beneficiile fizice și 

psihologice, cognitive și comportamentale, generate de practicarea unui sport. Studii 

recente au demonstrat că sportul joacă un rol important în dezvoltarea copiilor prin 

îmbunătățirea performanțelor academice, creșterea încrederii de sine și scăderea 

problemelor comportamentale. Cu alte cuvinte, sportul construiește caractere și 

dezvoltă tineri curajoși, încrezători, sociabili, disciplinați, tineri care învață să câștige, 

dar și să piardă cu demnitate și fair-play. Toate acestea întăresc motivarea solicitării 

implementării proiectului de amenajare a terenurilor de sport. 

 
Secțiunea a 3-a  
Impactul socio-economic al proiectului  
 

Utilizarea terenurilor de sport din incinta școlilor din Constanța este în prezent 

aproape de zero. Prin amenajarea terenurilor, luând în calcul toți factorii ce 
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influențează în prezent în utilizarea acestora, apreciez că numărul tinerilor care vor 

practica sport în Constanța va crește cu cel puțin 20% în primul an de implementare.  

Suntem de acord cu faptul că sportul înseamnă sănătate, însă este nevoie să 

creăm contextul în care această sintagmă poate deveni aplicabilă.  

Sportul și mișcarea sunt activități recomandate în general oricărei persoane, 

indiferent de vârstă. Însă una dintre categoriile pentru care ar trebui sa prezinte interes 

maxim o reprezintă tinerii. Sportul îmbunătățește calitatea vieții acestora și îi 

disciplinează încă de la vârste fragede.  

Literatura de specialitate a ultimilor ani prezintă informații referitoare la 

beneficiile fizice și psihologice, cognitive și comportamentale, generate de practicarea 

unui sport. Studii recente au demonstrat că sportul joacă un rol important în 

dezvoltarea copiilor prin îmbunătățirea performanțelor academice, creșterea încrederii 

de sine și scăderea problemelor comportamentale. Probabil cel mai important 

argument în favoarea practicării unui sport îl reprezintă distracția. E amuzant, ocupa 

timpul și oferă subiecte de discuție și dezbatere. În plus, tânărul își formează un grup 

de prieteni cu interese si valori comune, grup care va evolua și se va închega din ce 

în ce mai tare odată cu trecerea timpului. 

Un alt efect pozitiv pe care sportul îl are asupra tinerilor este acela că reduce 

șansele ca aceștia sa dezvolte obiceiuri periculoase, precum fumatul sau consumul de 

alcool. Un tânăr educat de mic în spiritul sportiv va înțelege mult mai ușor ca aceste 

vicii nu doar scad performantele atletice, ci chiar pun in pericol viața. 

Cu alte cuvinte, sportul construiește caractere și dezvoltă tineri curajoși, 

încrezători, sociabili, disciplinați, tineri care învață să câștige, dar și să piardă cu 

demnitate și fair-play. 

Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile practicării sportului în rândul tinerilor 

care întăresc motivarea solicitării implementării proiectului de reamenajare a 

terenurilor de sport. 

 

Secțiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului Municipiului Constanța 
 

În urma studiilor efectuate și a ofertelor de preț solicitate pentru acestea, 

valoarea investiției în reamenajarea unui teren de sport de suprafață standard de 1056 

mp (44x24 m) variază între 300 mii și 500 mii lei, în funcție de dotările stabilite.  
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Prin reamenajarea terenului de sport înțelegem următoarele investiții posibile: 

- platforma betonată  

- pardoseala modulară  

- sistem baschet  

- porți fotbal/handbal 

- instalație iluminat nocturn 

- montaj sisteme și marcare teren 

- gard de împrejmuire (acolo unde este cazul) 

 

Având în vedere că în Municipiul Constanța există 145 de unități de învățământ 

dintre care aproximativ 60 dispun de teren de sport, apreciez o investiție totală între 

18 și 30 mil lei ( 4 - 6,7 mil euro) care poate fi eșalonată pe minim 4 ani astfel încât 

impactul bugetar să fie acceptabil. 

Sursa fondurilor poate fi atât din bugetul local cât și din accesarea de fonduri 

externe pentru dezvoltare, aceasta rămânând la latitudinea Direcției Financiare, în 

funcție de proiecțiile și provizioanele efectuate de aceasta. 

 

 

Secţiunea a 5-a 
Activități de informare publică și consultările efectuate în vederea elaborării 
proiectului  
 

Pentru fundamentarea și motivarea proiectului ”Reamenajarea terenurilor de 

sport aferente unităților de învățământ din Municipiul Constanța” am studiat 

implementarea unor proiecte similare din alte orașe din țară (București, Bacău, Iași, 

Ploiești), am solicitat mai multe oferte de preț pentru a putea aproxima costurile 

investiției. Totodată am consultat membrii consiliilor de administrație ai școlilor din al 

cărui CA fac parte, reprezentanți ai asociațiilor sportive, sportivi amatori, și, nu în 

ultimul rând, părinți și copii din municipiu.  

 

Cristina Andreea VĂSII 

Consilier Local Municipal  

 


