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Introducere 

 Accesibilitatea universală la sport și infrastructura sportivă a Sectorului 1 sunt o prioritate 

majoră a administrației pentru următorii zece ani. Astfel, Strategia face o propunere curajoasă în 

sensul schimbării paradigmei generale utilizate până acum - sprijinirea sportului de performanță 

cu valorificarea conceptului de sport pentru toți - acces egal la sport. Performanța și excelența vor 

fi domenii cheie atent sprijinite prin alocări substanțiale de resurse, dar Sectorul 1 înțelege 

domeniul sportiv ca un domeniu în care este importantă implicarea societăţii civile și integrarea 

tuturor membrilor comunităţii locale în acţiunile de promovare a educaţiei prin sport. Sportul 

trebuie să fie o activitate accesibilă tuturor membrilor comunității, accesul fiind condiționat doar 

de dorință/voință și timpul individului, și nu de imposibilitatea accesării infrastructurii sportive 

sau de condiționalități materiale majore.  

Prin această Strategie, întelegem sportul ca un fenomen social și de incluziune, și nu o 

formă privilegiată de acces, care îmbracă multiple aspecte: experiență individuală și instituție, 

excelență sportivă și recreere, expresie spontană și tehnică elaborată, practică educativă și 

spectacol, exercițiu fizic și conduită psihică, toate conturând un ansamblu de valori specifice. În 

contextul noii strategii, o comunitate sănătoasă și incluzivă înseamnă o atenție deosebită față de 

persoanele cu disabilități. Astfel, vom acționa pentru promovarea sportului adaptat, ca activitate 

performanțială, dar și ca activitate educațională, ce plasează individul în ipostaza de ființă socială, 

capabilă să își exercite un rol activ în propria sa formare și dezvoltare. 

O comunitate sănătoasă înseamnă și o comunitate prosperă, motiv pentru care Sectorul 1 

se angajează să dezvolte parteneriate de implementare a unor politici publice sectoriale care să 

încurajeze Sportul și să-l transforme într-o componentă a dezvoltării sociale și economice.  

Conform cercetărilor cantitative, majoritatea cetățenilor domiciliați în Sectorul 1 au indicat 

nevoia unui spațiu în imediata apropiere a casei unde să poată practica activități sportive, potrivit 

datelor analizate în urma cercetării cantitative derulate la nivelul sectorului. Bazele sportive, centre 

de activități sportive complexe care pot oferi o diversitate mai mare de servicii sportive, sunt 

inaccesibile pentru 65% dintre persoanele intervievate în cursul cercetării cantitative. Mai mult, 

peste jumătate dintre cetățenii care domiciliază în Sectorul 1 (56%) estimează că au nevoie de mai 

mult de 10 minute pentru a se deplasa de acasă până la cea mai apropiată facilitate unde pot practica 

activități sportive. Aceasta se datorează fie distanței relativ mari între zonele în care se află bazele 
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sportive și zonele rezidențiale, dar și absenței unei legături adecvate între aceste tipuri de zone din 

perspectiva mijloacelor de transport. 

Este necesară construirea, îmbunătățirea și sporirea accesului la terenuri sportive pentru a stimula 

comunitatea sa practice mai multe activități sportive. Acest lucru se poate realiza prin construcția 

de terenuri de sport multifuncționale în parcuri; dotarea parcurilor cu echipament sportiv; 

realizarea unor trasee dedicate alergării sau ciclismului, prin conectarea parcurilor și crearea 

coridoarelor verzi. 

Investițiile actuale în infrastructura sportivă au fost realizate prioritar în cadrul unităților școlare 

(unde în cea mai mare parte au acces doar elevii in timpul orelor) sau complexe sportive (de 

exemplu: Complexul Sportiv Floreasca, sala de scrimă “Ana Pascu”, bazinul de înot „Tolea 

Grințescu” și sala multifuncțională “Lucian Grigorescu”). Dintre activitățile sportive competitive 

desfășurate la nivelul Sectorului 1 poate fi menționată Cupa Sectorului 1 (competiție sportivă 

școlară). 

Este important de menționat și faptul că Primăria Sectorului 1 a aprobat și finanțat în ultimii ani în 

jur de 40 de proiecte din domeniul sportului. Cea mai mare parte a acestor proiecte au avut ca scop 

reabilitarea și amenajarea diferitelor baze sportive existente pe teritoriul sectorului, printre care 

putem menționa bazine de înot, săli de scrimă, săli de handbal, săli de atletism, dar și alte baze 

sportive. Mai mult decât atât, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 2017 Primăria sectorului 

1 a dorit să desfășoare “acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local privind 

dezvoltarea unui centru sportiv” prin colaborarea cu o persoană juridică. centrul Sportiv se dorește 

a fi defapt o Sală polivalentă. 

Alte astfel de proiecte aprobate de către Primărie au avut ca scop oferirea de ajutor financiar pentru 

participarea la diferite activități sportive a persoanelor cu handicap (2 proiecte), transmiterea în 

folosința/ administrația Consiliului Local al Sectorului 1 a unor baze sportive (3 proiecte), 

realizarea unor studii de fezabilitate (2 proiecte), dar și oferirea unor premii pentru competiții 

sportive (2 proiecte). 

Menționăm că perioada de cercetare și diagnoză a domeniului SPORT pentru această strategie a 

întâmpinat greutăți atât în culegerea de date și informații cât și de a identifica o structură, 

departament în cadrul Primăriei Sectorului 1 de unde să obțină aceste informații. Atribuțiile legate 

de acest domeniu sunt fie în cadrul Centrului Cultural (conform regulamentului de organizare și 
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funcționare), fie la departamentul Investiții sau Achiziții, fie parteneriate încheiate cu diferite 

instituții, cluburi, etc.  

 

5.1 Inventarierea și evaluarea stării infrastructurii sportive aflate în administrarea 

Primăriei Sectorului 1 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1.Identificarea si inventarierea tuturor spatiilor sportive aflate în administrarea Primăriei 

Sectorului 1 ce pot fi utilizate pentru organizarea activităților sportive. 

2. Evaluarea stării în care se află infrastructura spatiilor sportive aflate în administrarea Primăriei 

Sectorului 1. 

 

Indicatori:  

 

• Bază de date cu evidența și caracteristicile spațiilor / imobilelor administrate de către Primăria 

Sectorului 1 în care se desfășoară activități sportive. 

• Raport cu privire la starea actuala a infrastructurii spatiilor aflate în administrarea Primăriei 

Sectorului 1. 

 

Plan de acțiuni pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

1. Evaluarea și înnoirea periodică a echipamentelor din spațiile destinate activităților sportive 

indiferent de localizarea acestora (de exemplu terenuri sportive din parcuri, din zone aflate în 

proximitatea sau în incinta școlilor etc.)  

2. Investiții pentru infrastructura sportiva ce ar avea un impact asupra sănătății și a bunăstării unor 

grupuri ale populației, ținând cont de diferitele zone geografice din sector. Spre exemplu, în zone 

unde există azile de bătrâni sau o populație mai îmbătrânită, modernizarea parcurilor ori a 

terenurilor administrate de către Primărie cu echipamente sportive specifice acestei vârste. 

Identificarea priorităților de investiție în infrastructura sportivă pentru care pot contribui finanțatori 

din spațiul public, privat și din societatea civilă.  

3. Accesibilitate universală la terenurile sportive din unitățile de învățământ din Sectorul 1.  
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Indicatori:  

• Recensământul populației Sectorului 1; Raport cu privire la terenurile sportive publice localizate 

pe teritoriul Sectorului 1. 

• Numărul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 1 ce dețin terenuri sportive; Gradul de 

utilizare a terenurilor și facilităților sportive. 

Instituții implicate 

 

5.2 Identificarea și amenajarea spațiilor neutilizate care întrunesc condițiile necesare 

organizării de activități sportive 

Plan de acțiune pe termen scurt (orizont 2024), indicatori  

1. Identificarea, recondiționarea și amenajarea  spatiilor/ imobilelor aflate pe teritoriul Sectorului 

1 ce pot fi utilizate pentru organizarea activităților sportive.  

2. Raport cu privire la numărul de spații/ imobile din Sectorul 1 ce sunt suficient de mari pentru 

desfășurarea activităților sportive. Primăria Sectorului 1 va gestiona spatiile și terenurile 

nedezvoltate și neutilizate din Sectorul 1 pe termen mediu sau lung, pentru a organiza activități 

sportive. 

3. Identificarea tuturor spatiilor destinate activităților sportive de pe teritoriul Sectorului 1, ce sunt 

administrate de către Primăria Sectorului.  

4. Evaluarea echipamentelor regăsite în spațiile destinate activităților sportive de pe teritoriul 

Sectorului 1 ce sunt administrate de către Primăria Sectorului 1, cu scopul de a înnoi echipamentele 

uzate sau distruse. 

 

Indicatori:  

• Raport cu privire la spatiile/imobilele neutilizate din Sectorul 1 ce sunt suficient de mari astfel 

încât să poată fi utilizate pentru diferite activități sportive. Raportul poate fi realizat prin 

implicarea cetățenilor din sector, ce pot informa Primăria de spațiile ce nu sunt utilizate. 

• Baza de date actualizată anual cu informații legate de numărul de spații/ terenuri neutilizate și 

care ulterior au fost amenajate de către Primăria Sectorului 1 pentru activități sportive. 

• Raport cu privire la spațiile destinate activităților sportive de pe teritoriul Sectorului 1, aflate în 

administrarea PS1;  
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• Raport trimestrial cu informații despre starea în care se află echipamentele din spațiile destinate 

activităților sportive din Sectorul 1. 

 

Plan de acțiuni pe termen mediu (orizont 2030), indicatori  

         5.3 Evaluarea și înnoirea periodică a echipamentelor din spațiile destinate activităților 

sportive indiferent de localizarea acestora (de exemplu terenuri sportive din parcuri, din 

zone aflate în proximitatea sau în incinta școlilor etc. 

 

1. Investiții pentru infrastructura sportiva ce ar avea un impact asupra sănătății și a bunăstării 

unor grupuri ale populației, ținând cont de diferitele zone geografice din sector. Spre exemplu, în 

zone unde există azile de bătrâni sau o populație mai îmbătrânită, modernizarea parcurilor ori a 

terenurilor administrate de către Primărie cu echipamente sportive specifice acestei vârste. 

Identificarea priorităților de investiție în infrastructura sportivă pentru care pot contribui finanțatori 

din spațiul public, privat și din societatea civilă.  

2. Accesibilitate universală la terenurile sportive din unitățile de învățământ din Sectorul 1.  

 

5.4 Dezvoltarea unor programe de susținere a activităților sportive la nivelul sectorului, 

bazate pe planificări recurente anuale. 

 

 1. Desfășurarea unor activități sportive extra curriculare în unitățile de învățământ sau în diferite 

baze sportive din Sectorul 1 și stimularea elevilor și a studenților prin crearea de echipe sportive. 

2. Dezvoltarea unor programe de pregătire pentru coordonatorii activități sportive (profesori sau 

chiar părinții elevilor). Acordarea de stimulente financiare din bugetul local pentru aceștia, sau a 

altor forme de recunoaștere a activității (diplome, medalii) sau orice alte compensații (financiare 

sau nu) ce i-ar putea motiva; 

3. Desfășurarea diferitelor competiții sportive ce pot avea loc la nivelul instituției de învățământ, 

ori intre mai multe instituții din sector. 

4. Oferirea unor spatii deținute de către Primărie pentru desfășurarea etapelor finale ale 

competițiilor sportive și asigurarea de la bugetul local a unor premii pentru aceste competiții.  

Indicatori:  

Recensământul populației Sectorului 1;  
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Raport cu privire la terenurile sportive publice localizate pe teritoriul Sectorului 1.  

Bază de date cu evidența și caracteristicile spațiilor / imobilelor administrate de către 

Primăria Sectorului 1 în care se desfășoară activități sportive. 

Numărul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 1 ce dețin terenuri sportive; Gradul 

de utilizare a terenurilor și facilităților sportive. 

Instituții implicate 

INS  

Inspectoratul Școlar Sectorul 1  

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 
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