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ALEGEREA UNEI PROBLEME A COMUNITATII
▪ 1.   Reducerea poluării prin facilitarea transportului mai puțin poluant

▪ 2.   Lipsa sălilor de sport moderne pentru sportivii care practică sport de 
performanță/ skatepark

▪ 3.   Lipsa căldurii în școli – o problemă pentru elevi

▪ 4.   Decorarea insuficientă a orașului de sărbători

▪ 5.   Lipsa colectării diferențiate a gunoiului

▪ 6.   Lipsa adăposturilor pentru oamenii străzii

▪ 7.   Igienizarea insuficientă parcurilor

▪ 8.   Întreținerea neadecvată a echipamentelor din parcuri

▪ 9.   Puține adăposturi pentru animalele străzii

▪ 10. Lipsa mijloacelor de transport adaptate pentru oamenii în vârstă



PROBLEMA SELECTATA:

INFIINTAREA UNEI BAZE 

SPORTIVE PENTRU

PRACTICANTII DE SPORT 

DE PERFORMANTA



PREZENTAREA PROBLEMEI

▪ Lipsa salilor de sport pe perioada zilelor cu vreme nefavorabila
dauneaza sportivilor ce practica sporturi de performanta zilnic.
Aceștia au nevoie de un loc adecvat pentru a se antrena atunci cand 
vremea nu este de partea lor.

▪ Din cauza ca in orasul nostru nu exista destule sali de sport, 
practicantii de sport nu mai reusesc sa se antreneze in orasul lor, sau
nu au ore corespunzatoare de antrenament, ori sala nu le ofera
conditiile adecvate. 

▪ Sportivii ce practica un sport de performanta nu se mai pot antrena, 
ceea ce le scade nivelul de joc si rezultatele obtinute.

▪ Institutiile care pot rezolva problema sunt Primaria si Consiliul Local.

Un model de sala de sport



SOLUTIILE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI

▪ Avantaje: 

▪ - un număr mare de sportivi își pot practica sportul
în condiții mai bune

▪ - inființarea acestei baze sportive ofera un program 
accesibil pentru practicarea sporturilor de 
performanță

▪ - încurajarea tinerilor de a practica un sport

▪ - creșterea nivelului sportivilor si antrenorilor

▪ - obținerea premilor în competiții sportive ar
crește faima orașului

▪ Dezavantaje:

▪ - Costurile ridicate

Solutia 1-
Infiintarea unei baze

sportive adecvate
pentru practicarea

sporturilor de 
performanta



▪ Avantaje:

▪ - Folosirea spațiului respectiv

▪ - Economisirea banilor

▪ Dezavantaje:

▪ - Rezultatul final ar putea fi sub 
așteptările sportivilor

Solutia 2-
Reconditionarea
bazelor existente



▪ Avantaje:

▪ - Costurile scăzute, comparativ cu construirea 
unei săli

▪ - Sportivii s-ar putea antrena în condiții mult
mai bune

▪ Dezavantaje:

▪ - Ar putea fi susținuți doar acei sportivi care 
obțin premii.

▪ - Treptat, sportivii merituoși ar putea fi 
preluați de cluburile sportive unde se antrenează

Solutia 3-
Sprijinirea tinerilor
care practica un 
sport de 
performanta pentru
a se antrena in alte
orase din tara



PLANUL DE ACTIUNE

▪ 1. Am intervievat un număr de tineri sportivi privind condițiile în care 
se antrenează

▪ 2. Am identificat problema.

▪ 3. Am căutat informații privind legislația în vigoare, ONG-uri
locale/naționale, alte proiecte similare

▪ 4. Am căutat soluții

▪ 5. Am găsit avantajele și dezavantajele soluțiilor pentru rezolvarea
problemei

▪ 6. Ne-am întâlnit cu reprezentanți ai unui ONG local: Asociația Club 
Sportiv ”Tineri talentați”

▪ 7. Am făcut o cerere către primărie

▪ 8. Am făcut o prezentare la nivelul școlii la care am invitat
reprezentanți ai ONG-urilor, practicanți de sport de performanță, 
reprezentanți ai autorităților locale, părinți, colegi, profesori.



Declaratie de constitutionalitate
Politica publică propusă de clasa noastră: 

√  Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (titlul II, capitolul 1, art. 
16);

√  Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în
viitor, după adoptare) (titlul II, capitolul 1, art. 15);

√  Respectă drepturile și libertățile fundamentale (titlul II, capitolul 2);
√  Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (titlul II, 

capitolul 3, art. 57);

√  Respectă prevederile privind impozitele și taxele (titlul II, capitolul 3, art. 56);
√  Respectă prevederile privind proprietatea (titlul IV, art. 136); 
√ respectă prevederile privind economia (titlul iv, art. 135);

√ Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele uniunii
europene în domeniu (titlul II, capitolul 2, art. 20). 



SCRISOARE CATRE AUTORITATI

▪ Către Primăria Municipiului Deva,   

▪ Subsemnații, elevii clasei a VII-a E, de la Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” din Deva, 
coordonați de doamna profesoară Mirela Stroia, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la 
articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG 
nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în
scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate
adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate
ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, 
societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) venim spre
dumneavoastră cu următoarea solicitare.

▪ Problema identificată de clasa noastră la nivelul comunității este aceea că, în prezent atât
sportivii care practică un sport de echipă (baschet, volei, handbal, fotbal etc) cât și cei care 
practică sporturi extreme (skateboarding, scootering,etc.) nu beneficiază de suficiente spații
special amenajate și de echipamente adecvate sportului respectiv. Mai mult decât atât, 
spațiile destinate acestor sporturi nu satisfac nevoile sportivilor care doresc să își practice 
sportul preferat la un nivel înalt.



▪ În ceea ce privește sporturile de grup:

▪ - nu există suficient loc pentru antrenarea tuturor echipelor;

▪ - programul sălii nu permite antrenamentul tuturor echipelor de la ore convenabile;

▪ - nu există echipamente necesare (mingi, jaloane, greutăți, mingi medicinale etc.);

▪ - nu există o sală de forță la care să aibă acces toți sportivii, indiferent de sportul practicat;

▪ - vestiarele și băile au nevoie de renovare.

▪ În ceea ce privește sporturile extreme, locul deja destinat acestor tipuri de sporturi

▪ - nu dispune de suficiente obstacole;

▪ - nu are prevăzute trasee pentru începători și pentru avansați;

▪ - este departe de centrul orașului (pe șoseaua de centură), fapt care incomodează sportivii mai tineri;

▪ - nu este supravegheat de personal autorizat (pază). Din acest motiv, de cele mai multe ori, spațiul este neîngrijit și neadecvat
pentru practicarea în condiții optime a acestui sport.

▪ Considerăm că tinerii trebuie să își petreacă o mare parte din timpul lor liber practicând un sport. Prin urmare, dorim să ne sprijiniți în
alocarea unor fonduri pentru înființarea unei baze sportive moderne la care să aibă acces toți tinerii din comunitatea noastră.

▪ Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de 
argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre: faptul că nu există o bază sportivă modernă în orașul
nostru, afectează atât calitatea sportului practicat la un anumit nivel, de tineri, cât și interesul celorlalți pentru practicarea unui sport.

▪ Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email mirela_dubalaru@yahoo.com. 



PROIECT DE ACT NORMATIV

Hotărârea Consiliului Local nr. ...../ ..............2022 privind înființarea unei baze sportive pentru tinerii care practică sport de performanță.

Consiliul Local al municipiului Deva,

- Având în vedere că tinerii sportivi care practică sport de performanță nu au spații moderne pentru antrenament;

- Având în vedere faptul că în atribuțiile Consiliului Local potrivit O.U.G.57/2019 Codul Administrativ, intră soluționarea problemelor de la nivel local;

- Având în vedere faptul că în actuala Sală a Sporturilor nu mai poate asigura spații suficiente de antrenament pentru tinerii sportivi;

- Având în vedere că se dorește atragerea tinerilor spre activitățile sportive.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Înființarea unei baze sportive moderne pentru a servi atât ca spațiu de antrenament pentru tinerii sportivi, cât și ca spațiu pentru organizarea competițiilor sportive;

Art. 2 – Înființarea unei piste pentru sporturile extreme (skateboarding, scootering etc.).

Art. 3 – Finanțarea se face din bugetul local al Primăriei municipiului Deva;

Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria municipiului Deva.

Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Prefectului

- Mass – mediei

- Afișată de site-ul Primăriei municipiului Deva, pentru a fi adusă la cunoștință cetățenilor.

Adoptarea hotărârii cu .................. voturi din totalul de ................... consilieri locali.



IMPREUNA SUNTEM VOCEA COMUNITATII





PROIECT REALIZAT DE CLASA A VII-A E
COORDONATI DE PROF. STROIA MIRELA
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 
REGINA MARIA DEVA

Va multumim!


