
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

REFERAT DE APROBARE 

Recunoscând impo11anţa relaţiei dintre educaţie fi zică, sport ş i sănătate, Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii a adoptat în anul 2004 o strategie mondială asupra dietei, activită\i i fizice ş i sănătăţi i. 

I. Sportul de masa 

Datele statistice la nivelul Uniunii Europene cu pnvll'e la efectele inactivitatii copiilor sunt 

ingrijoratoare: 

• I din 5 copii este supraponderal sau obez 

• In scolile din UE mai putin de 5% din timp este a locat activitatilor fizice 

• Mai putin de I 0% din populatia scolara se inacdreaza in normele privind activitatile fi zice 

reglementate de WHO ( World Health Organization) 

Spo11ul are efecte pozitive prin dezvoltarea fu nctiilor cognitive: memoria, atentia, concentrearea si 

participarea efectiva la procesul de invatare desfacsurat in timpul orelor de curs din clase. Uniunea 

Europeana si sectorul specializat in urmarirea activitatilor sportive accepta ca se poate face mult mai 

mult pentru a stimula efectele benefice a le miscarii si sportului in vederea imbunatatirii performantelor 

scolare ale e levilor. 

La nivelul EU, raspunsul la provocarea privind scaderea nivelului timpului alocat activitatilor 

fizice/sportive la nivelul tinerilor, a fost initiative Saptamanii Europene a Sportului. 

Sursa*https://www.europeactive.eu/projects/alcis-2-detail 

Ci fre le sunt tulburătoare: doar 25% dintre bă ietii europeni si 15% dintre fete au efectuat cele 60 de 

minute recomandate de activ itate fizică zilnică în 20 14. În acelaşi timp, procentul de copii 

supraponderali a fost de 57% în rândul bă ietilor şi 50% în rândul fetelo r, în perioada 2009-20 I O. 

Activitatea fizică zilnică s-a redus constant, locul spo11ului fiind luat de calculator şi televizor. 



Sursa-proiecte Erasmus* 

pro jects-boosting-spo11.htm. 

https ://www.schooleducat iongateway.eu/ro/pub/ latest/practices/ school-

Aceeasi situatie se regaseste la nivelul Romani ei, care nu face exceptie de la statisticile europene. 

Mai mult, desi se desfasoara constant evenimente in cadrul Saptamanii Europene a 

Sportului , *https://ec.europa. eu/spo11/week/countries/romania en la nivelul Municipiului Bucuresti se 

constata o nevoie constanta pentru a implica e levii in programe de t ipul Scoala dupa Scoala sau Sport 

du pa Scoala datorita gradului mare de inactivitate sportiva. Parintii se vad depasiti de nevoil e micutilor 

iar venitul limitat nu le pe1mite acestora sa asigure micutilor accesul la toate beneficiile pe care le-ar 

presupune o activitate fi zica constanta. 

Prin implementarea prezentului proiect se urmareste incurajarea practicarii spoitului si implicit 

cresterea performantelor elevilor din Sectorul 2 atata la nivel sportiv cat si intelectual. 

O MS-ul atrage in anul 2020 atentia ca aproape 1 milion de copii romani vor suferi i de obezitatea 

pana in anul 2030 : document-201 9- 10-3-23404525-0-atlasul-obezita tii-infantile.pdf (hotnews.ro) . 

De asemenea, sportul de masa reprezinta pepiniera dezvoltarii si practicarii sportului de 

performanta. 

II. Sportul de Performanta 

Deoarece la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate Strategia Europa 2020 şi Cartea Albă a 

Sportului European, care sublini ază importanţa dezvoltării sportu lui de masă şi de performanţă, 

Luând în considerare importanţa practicării sportului de către copii ş i creşterea numătului de 

spo11iv i legitimaţi care să practice activităţ i sportive în cadrul organizat, creşterea contribuţiei la 

asigurarea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă şi de îna ltă performanţă prin practicarea 

si stematică a sportului, adresată copiilor din sistemul de învăţământ preuniversitar, încurajarea 

practicării educaţiei fizice ş i sportului în mod continuu şi organizat cu scopul de a asigura baza sportului 

de performanţă şi de înaltă performanţă prin formarea şi educarea spo1tivă a copiilor, 

Ţinând cont că activitatea sportivă a intrat într-un regres fără precedent, de la începutul evoluţiei 

pandemiei de COVID-19 pe teritoriul României, situaţie în care majoritatea cluburilor sportive, membre 

afi liate ale federaţiilor sportive naţionale pe ramură de spo11, sunt î n situaţi a de a opri activitatea sportivă 

şi competiţională în totalitate, 

Luând în considerare că această situaţie are ca efect îndepărtarea sportivilor de performanţă 

legitimaţi , respectiv a antrenorilor de practicarea sportului de performanţă şi de înaltă performanţă, 

Întrucât atât persoanele implicate indirect în susţinerea activităţi i sportive, cât ş i părinţii copiilor 

care practi că spo11 de performanţă au o atitudine negativă în privinţa evoluţi e i pandemiei de COVID-
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19, iar impo1tanţa implicării în practicarea sportului de către copii conduce la asigurarea bazei de selecţie 

pentru spo1tul de performanţă, prin practicarea s i stematică a sportului, adresată copiilor din sistemul de 

învăţământ preuniversitar, 

Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii 

extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 

Ţinând cont de necesitatea imperativă de creştere a numărului de sportivi l egitimaţi care să 

practice sportul de performanţă şi de înaltă performanţă într-un cadru organizat şi având în vedere că 

este imperios necesar să fie adoptate măsuri imediate pentrn instituirea cadru lui normativ pentru 

combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19 în domeniul spoitului şi pentru creşterea bazei de selecţie 

pentm sportul de performanţă şi înaltă performanţă. 

Analizând reglementările legale în vigoare: 

1) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - cu modificările şi completările ulterioare: 
"Art. 3: 

Pri11cipiile care guverueazii Înviiţ<lmântul preuniversitar şi superior, precum şi învă/area pe tot parcursul 
vie/ii din România sunt: 

r) principiul promoviirii educaţiei p e11tru s<lmltate, inclusiv prin educaţia fizic</ şi prin practicarea 
activif(/(ilor sportive; 
Art. 43 alin. (3): 
(3) Ministerul Culturii şi celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Comitetul Na/ionat 
Para/impie, f edera/iile sportive na/ionate, autoritiiţile locale, precum şi institu/iile de cultură pot spriji11i 
financiar şi material activWiţile de pe1forma11/ii în domeniul artelor, respectiv al sportului. 

2) Legea nr. 69/2000-Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modifică rile ş i completările 

ultcdoare, din cuprinsul căreia citam: 
Art. 2 

(1) Educaţia fizict'i şi sportul su11t activif(/fi de i11teres 11atio11al sprijinite de stat. 
(2) Statul recunoaşte şi stimulează ac/iunile organizatorice şi de promovare a educa/iei .fi zice şi sportului, 

desfăşurate de autorit<lţile admi11istraţiei publice şi, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în 
învă/ământ, în structuri ale apărării na/ionate, ordinii publice, siguran/ei na/ionale, în sănătate, în societă/i 
comerciale, precum şi în alte sectoare ale vie/ii sociale, potrivit reglementărilor legale. 

(3) Educa/ia fizică şi sportul cuprind următoarele activită/i: educa/ia fizică, sportul şcolar şi universitar, 
sportul pe11tru to/i, sportul de pe1forma11ţă, exerci/iile fizice practicate cu scop de între/inere, profilactic sau 
terapeutic. 
Art. 3 (1) Autorită/ile administra/iei publice, unită/ile şi institufiile de învăfămânl, institu/iile sportive, precum şi 
organismele neguvernamentale de profil au obligatia s<I sprijine sportul pentru toti şi sportul de per(or111a11(ă şi 
să asigure condi/iile organizatorice şi materiale de practicare a educa(iei fizice şi sportului în comunită(ile 

locale. 
(2) Autorif(/ţile admi11istraţiei publice şi institu/iile prevăzute la alin. (J) au obliga/ia să asigure, cu prioritate, 

copiilor de vârstă preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârstă condi/ii pentru practicarea exercifiului fizic, în 
vederea integrării sociale. 

(3) Autorilă/ile administra/iei publice au obliga/ia să asigure condifii p entru practicarea educa/iei fizice şi 
sportului de către persoane cu handicap*) .fizic, senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalită/ii lor 
şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sporii vi/or cu handicap*) participarea la 
competifii na/ionate şi internafionale destinate lor. 
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Art. 6 alin.JO): "Sportul de pe1for111a11fă pentru elevi şi stude11fi se organizeazcl, de regulc1, În cadrnl 

cluburilor sportive şcolare şi universitare. Elevii şi studenfii pot practica sportul de pe1for111a11fă şi În 

alte cluburi sportive ". 

Art.14 ali11. l " În condifiile legii şi în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele şi regulamentele 

f edernfiilor sportive nafionale şi internafionale, sportivii de performanfă pot fi :a) amatori; b) 

profesionişti ". 

Art. 15 (1): Autorităfile administra/iei publice centrale şi locale pot sprijini pregătirea sportive/, 
integrarea în sistemul de Învăfământ, integrarea socială şi profesională a sportivilor de pe1for111a11fă, 
dupcl caz, pe Întreaga perioadă a carierei sportive. 

3) Legea nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4) Prevederile art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal „ajutoarele, 

indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice 

sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi 

natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte 

persoane" sunt venituri neimpozabile; 

5) Titlul IV Impozitul pe venit -Capitolul I Dispoziţii generale-Secţiunea a 2-a Venituri 

neimpozabile din Hotărâre Guvernului nr. 112016 -Pa11ea I pentrn aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ş i 

completăril e ulterioare, „în categoria veniturilor neimpozab ile prevăzute la art. 62 fit. a) din 

Codul fiscal se cuprind veniturile obfinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt: y) 

ajutoarele umanitare, medicale şi sociale;" consider ca incurajarea practicarii sportului de 

performanţă asigura o sustinere a stării de sanitate, contribuie la scaderea riscurilor associate 

obezitatii si inactivitatii si asigura un mediu proprice pentru dezvoltarea cognitiva a elevilor din 

Sectornl 2 al capitalei, fiind un proiect social cu implicatii majore, inclusiv în domeniul 

medica l, contribuind semnificativ atat la imbunatatirea calitatii vietii cat si la crestrea 

perfo1mantelor scolare. 
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De remarcat că şi în mass media s-a tras un puternic semnal de alarmă cu privire la dificultăţ ilor 

întâmpinate de copiii de astăzi , la practicarea unui sport, fiind realizate ample documentare în 

principalele ramuri ale spoitului către care aceştia se îndreaptă , principala problemă fi ind de ordin 

financiar, fiind greu de susţinut de către pă rinţi , chiar şi plata taxelor de înscriere la cluburile 

sportive de r esort. 

Anexez prezentului Referat de aprobare, materialele extrase din presă, sub titlul: CĂT COSTĂ 

SĂ FACI SPORT ÎN ROMÂNIA, cuprinzând informaţii, interviuri cu părinţi , copii, antrenori , oameni 

din sistem, ce aduc în prim-plan nu doar costurile financiare, ci ş i investi ţiile de timp, energie şi emoţi e, 

provocările ce apar la început de carieră, problemele de care se lovesc copiii, cum se descurcă părinţii , 

ş 1 care e rata de success . 

Proiectu l promovat, denumit " Dăruim speranţă pentru pe1for111a11fă Î11 sport", îşi propune să 

ofere un sprijin concret, eficient, care să încurajeze înscrierea ş i practicarea sportului în moci organizat, 

continuu , cu speranţa că visele unor copii se vor putea împlini ş i vor putea ulterior evolua spre 

performanţă, ele la amatori la profesionişti. 

În luna noiembrie a anului 2022, prin Legea nr. 322/ 2022 pentru completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr. 69/2000, s-a reglementat acordarea unui stimulent financiar pentru copiii şi juniorii 

l egitimaţi la structurile sportive autorizate, şi care practică sportul în mod organizat, sprijin acordat sub 

forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv, destinate achiziţiei de articole şi echipamente 

spo1t ive specifice discipline i sportive practicate, transport între localităţi , suplimente nutritive sau 

recuperare medicală, fondurile necesare urmând a fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Spoitului . 

Din păcate şi acordarea acestui stimulent financ iar a fost proro gată până în luna ianuarie a anului 

2024, astfel că, la nivelul anului 2023, nici un program concret nu asigură un minim sprijin care să 

încurajeze elevii pentrn practicarea spoitului de performanţă, prin înscrierea în cluburi sportive care să 

le sigure practicarea sportului în mod organizat, cu speranţa atingerii unui nivel înalt de performanţă. 

În considerarea atribuţiilor exprese ale autorităţilor deliberative le administraţiei publice locale, 

regl ementată la art. 166 alin. (2) lit. m), conform căruia, acestea contribuie la organizarea activ ităţilor 

sportive, corelate cu reglementările inserate în cuprinsul prezentului Referat de aprobare, se impune 

implementarea la nivelul Sectorului 2 a unui proiect v izând sprijinirea activ ităţii spoit ive a elevilor din 

învăţământul preuniversitar, în baza unui Regulament cuprinzând modul de acordare a acestui sprijin 

financiar, prin intermediul voucherelor pentru sport, sub formă de tichete valorice, pe suport hârti e în 

cua ntum de 250 de lei lunar, cu destinaţie specială, doar pentru a asigura costul abonamentului 

(cotizaţiei) necesar practicării unei discipline sportive. Voucherele pentru sport vo r fi acorda te în 
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ordinea d epunerii cererilor de înscriere în proiect, în limita fondurilor ce pot fi alocate cu această 

destinaţie, beneficiarii proiectului fiind elevii din învăţământu l preuniversitar de stat de pe raza 

Sectornlui 2 al Municipiului Bucureşti. 

Se va analiza la nivelul structurilor de specialitate, dacă acest sprijin financiar necesită depunerea 

unei declaraţii ele impunere, sau intră sub incidenţa prevederilor fiscale mai sus enunţate, în func ţie ele 

care proiectul de hotărâre propuse se va reformula în mod corespunzător. 

În baza acestui proiectului " Dăruim ~pera11ţă p entru pe1jorma11ţă Î11 sport" autorităţile 

administraţiei publice constituite la nivelul sectorului 2 pot veni în sprijinul elevilor şi părinţilo r, pentru 

a încuraja, atât cât este posibil , practicarea sportului de performanţă. 

Iniţiator: 

Consilier Local: Feroiu Dumitru Silviu 
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