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Premise
 Romania este la un capăt de drum în sport. În 2016 si 2017, am avut cele mai

proaste rezultate din istorie la Olimpiadă, la Europenele de fotbal, iar echipele
de fotbal de club sunt în derivă.

 Toți sunt de acord că cea mai importantă cauză a acestei degringolade este
reducerea la minimum a bazei de selecție, adică a numarului de copii și tineri
care pratică sport regulat, amatori, în cluburi sau chiar sport de performanță.

 Restrângerea numărului de copii și tineri înscriși în mișcarea sportivă este la
rândul său determinată de lipsa infrastructurii sportive. Terenurile publice de
fotbal și de tenis au fost transformate în dezvoltări imobiliare sau restaurante,
cum este cazul în București pe malul lacului Herăstrău, iar terenurile de sport
private sunt puțin accesibile unei mase largi de practicanți.









 Pe de altă parte, în paralel cu deriva infrastructurii de sport, constatăm o
explozie a numărului de supermarketuri și de mall-uri.

 Astfel, în Romania sunt astăzi aproximativ 2.500 de hipermarketuri,
supermarketuri și magazine de tip discount, de cinci ori mai multe decât în
2008, ultimul an de boom economic.

 În fiecare an, se deschid alte 150-250 de noi alte magazine de tip supermarket
și hipermarket.
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 Până acum nimeni nu a făcut vreo legătură între aceste două evoluții,
respectiv evoluția infrastructurii sportive și cea a comerțului modern.
Insa supermarketurile sunt vectorii principali prin care hrana
nesanatoasa –sucuri acidulate, chipsuri, mincare procesata –ajunge la
copii si tineri.

 În România, 3 din 10 copii şi adolescenţi sunt supraponderali şi 8%
dintre ei sunt obezi. România ocupă locul al treilea în Europa în ceea ce
priveşte obezitatea infantilă…

 Întrebarea este cum putem să avem și spații moderne de retail dar și o
mișcare sportivă care să contribuie la sănătatea următoarelor generații
și să constituie o sursă de selecție solidă pentru viitorii campioni
sportivi ai Romaniei.
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 Ziarul Financiar propune ca din
octombrie 2018, la fiecare nou
supermarket de peste 500 mp să fie
construit un teren sportiv cu
functionalități multiple de mini-fotbal,
baschet, iar la fiecare mall deschis să
fie construită o sală acoperită.
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 Există deja companii care și-au asumat în Romania această misiune. Astfel,
retailer-ul de materiale de construcții Dedeman realizează câte un teren de
sport cu acces liber la fiecare magazin pe care îl dezvoltă, iar dezvoltatorul
mall-ului Sun Plaza din sudul Bucureștiului a avut inițiativa de a construi o sală
de sport in interiorul mallului în care se pot desfășura chiar și jocuri de nivel
internațional.

 O alta mare companie, producătorul de ciment Holcim, a pus la punct un
program prin care renovează terenuri de sport din diverse localități și predă
ștafeta către altă firmă care dorește să faca terenuri de sport.

 Lanțurile de super/hipermarketuri precum Kaufland, Carrefour, Lidl, Profi,
Mega Image si celelalte, care au impanzit Romania cu magazine, pot acum sa
aduca sanatate prin constructia de terenuri de sport.

 Investiția într-un supermarket de 500 mp este de circa 500.000 de euro iar un
mini-teren de fotbal cu iarbă sintetică costă circa 20.000 euro. Chiar si un mini-
teren de baschet /un cos de baschet cu 20 mp de teren imprejmuit ar fi un plus
pentru cresterea facilitatilor de infrastructura sportiva.
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 Starea mișcării sportive din România;

 Soluții pentru revigorarea sportului în rândul populației și a creșterii bazei de selecție;

 Starea de sănătate a copiilor și tinerilor și frecvența activității sportive în România față 
de țările dezvoltate;

 Legătura între consumul de alimente dulci și sucuri carbogazoase distribuite în principal 
prin supermarketuri si hipermarketuri și obezitatea generației tinere;

 Cum contribuie sportul la educația tinerilor și a stării lor de sănătate;

 Analiza propunerii Ziarul Financiar. Comentarii pro și contra. Alte soluții pentru 
dezvoltarea infrastructurii sportive;

 Cum poate fi impulsionat capitalul privat să investească în baze sportive;

 Cum pot fi readuși copiii pe terenurile de sport și organizate competitii de toate tipurile 
pe scară largă;



 Cum pot fi activate terenurile de sport existente astăzi în localități prin organizarea
de competiții;

 Cum pot fi impulsionati profesorii de sport în școli să atragă copiii la antrenamente
în cursul săptămânii și în competiții, în weekend;

 Evaluarea situației cluburilor sportive școlare și a nevoilor lor de infrastructură,
echipamente și personal;

 Atragerea de investitori în sport;

 Conștientizarea rolului sportului în viața de zi cu zi;

 Conștientizarea investitorilor romani sau străini că fără investiții, inclusiv în
educație sportivă, perspectiva afacerilor lor este sub semnul întrebării pentru că
tinerii de astăzi, care ar trebui să meargă pe terenurile de sport sunt viitorii angajați
sau viitorii consumatori.



Draga Sorin,

Multumim pentru invitatia de participare la conferinta. Din pacate, in perioada 18-20 

iunie avem programat un eveniment, in afara Bucurestiului.

Sustinem initiativa si in sensul acesta pot sa iti spun ca in 2014, cand am renovat noi

primul teren de sport la Focsani, am primit inscrieri online din partea a 85 de scoli care 

aveau nevoie de reabilitarea sau constructia unor terenuri de sport. Practic, 

infrastructura exista, este nevoie de implicare financiara. In masura in care sunt 

companii interesate sa reabiliteze astfel de terenuri, putem oferi aceasta baza de date 

(descrierea terenului, fotografii, numar de elevi beneficiari si datele de contact) ca 

punct de plecare.

Din 2014, Holcim a reabilitat sau construit de la zero 5 terenuri multisport, cu o investitie
totala de peste 100.000 Euro, avand peste 6000 de beneficiari directi - elevi din scoli

generale si licee. De asemenea, din 2016 am reabilitat sau amenajat 4 locuri de joaca

din tot atatea localitati, in beneficiul a cca. 4500 de copii, cu o investitie totala de 

peste 100.000 Euro.

Daca consideri relevanta si utila o eventuala intalnire cu echipa Holcim implicata in 

aceste proiecte, dupa conferinta, te rog sa imi spui. De asemenea, daca putem

sustine initiativa si altfel decat prin prezenta la conferinta, suntem pe receptie.

O seara buna,

Veronica Dobre, Holcim
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