
„CONSTRUIRE TEREN DE BASCHET CU SUPRAFAȚĂ DE JOC SINTETICĂ”

Sportul contribuie nu numai la buna condiţie fizică şi sănătate a cetatenilor din Alba
Iulia, dar, de asemenea, ajută tinerii să facă şi să înţeleagă mai bine activitatea fizică, cu
repercusiuni pozitive pentru întreaga lor viaţă. Cu atât mai mult, pe terenul de baschet
propus spre finanțare, se pot desfasura ore de educaţie fizică din şcoală, care determină
transferul unor cunoştinţe şi deprinderi ca spiritul de echipă şi fair-play-ul, cultivă respectul,
conştientizarea socială şi asupra propriului corp, oferă o înţelegere generală a 'regulilor
jocului', noţiuni pe care elevii le pot folosi ulterior mai prompt la alte discipline şcolare sau
în situaţii de viaţă.

Educaţia fizică– latură importanta a procesului instructiv-educativ al tineretului, are
o contribuţie majoră ȋn realizarea unor obiective de maximă importanţă socială.

Sportul și educația fizică contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică,
armonioasă, la menținerea stării de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului
de echipă și a celui de competiție. De aceea, practicarea sportului de către tineri este o
necesitate imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt, mediu și lung sunt foarte
însemnate. Având în vedere faptul că tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice
(computer, filme etc) în detrimentul celor care implică sport și mișcare, este necesară
implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea tinerilor către activitățile
sportive.
De aceea, amenajarea unor terenuri de baschet în aer liber, în condiții calitative ridicate și
care oferă o siguranță maxima practicanților este oportună și prezintă multiple avantaje:
– asigurarea unor condiții calitative ridicate pentru practicarea baschetului – un sport care
atrage din ce in ce mai mulți tineri;
– asigurarea atragerii tinerilor către mișcare în aer liber în detrimentul activităților



sedentare prin crearea unor terenuri de sport.
– adăugarea unui plus de valoare însemnat prin crearea unor terenuri de sport în aer liber
cu un impact vizual plăcut, în condiții calitative ridicate, cu o durată de viață mare și cu
costuri de exploatare foarte reduse.

1. Prezentarea contextului : politici, strategii, legislatie, acorduri relevante.

Legea educației naționale nr. 1/2011 - Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub
autoritatea statului român a dreptului fundamental la învățătură pe tot parcursul vieții.
Legea reglementează structura, funcțiile, organizarea și funcționarea sistemului național
de învățământ de stat, particular și confesional.
Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 - Prezenta lege reglementează organizarea
și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România. Prin educație
fizică și sport se înțelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare
organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul
spiritual, să stabilească relații sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în
competiții de orice nivel.
Ordonanța de urgență nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice
și sportului nr. 69/2000 - Actualul cadru legislativ prevăzut de Legea educației fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, este de natură să blocheze
raporturile juridice dintre sportivii de performanță, structurile sportive și administrația
publică locală, situație care conduce la înghețarea anului competițional sportiv 2017-2018
prin lipsa de finanțare a activității sportive de către administrația publică locală, motivat de
faptul că dispozițiile legale prevăzute de Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare, conțin norme legale care intră în contradicție cu Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în contextul în care
activitatea structurilor sportive pe plan local nu se poate desfășura pe fondul unei finanțări
minime.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SPORTULUI ÎN ROMÂNIA - PERIOADA 2016 -2032 -

România se află pe o traiectorie de creștere economică pozitivă datorită unui cumul
de factori macroeconomici cu influențe favorabile asupra întregii vieți sociale. În acest
context sportul, ca fenomen complex, cu efectele sale de notorietate asupra educației,
sănătății, socializării și economiei, explică interesele guvernelor care creează condițiile
pentru dezvoltarea sa şi punerea în practică a funcțiilor specifice.

Strategia MTS de gestionare a mișcării sportive, apare ca imperios necesară
deoarece stă la baza întregului sistem de planificare acțională favorizând elaborarea de
proiecte strategice la nivel județean, local și al cluburilor sportive. Aceasta asigură o bun
guvernare a sportului, sprijină procesele de decizie în mod riguros și predictibil,
consecințele materializându-se în creșterea potențialului fizic și psihic al cetățenilor,
performanțe de înalt nivel și integrare socială.

Strategia își propune să prevină și să apere de pericolele și provocările nou apărute
în societatea europeană, cu reverberații firești și în România, cum sunt presiunea
comercială, exploatarea tinerilor sportivi, rasismul, dopajul, corupția și spălarea banilor. De
asemenea, mișcarea sportivă din țara noastră are o capacitate scăzută de retenție a
sportivilor și specialiștilor săi, nelegată de cifrele privind mobilitatea persoanelor, la care se
adaugă declinul demografic accentuat și îmbătrânirea. Toate acestea împiedică sportul să
își exercite rolul social, cu implicații în dezvoltarea prezentă și viitoare.

Strategia MTS își propune să abordeze pentru o perioadă de 16 ani (2016 – 2032)
zonele ce necesită intervenții pentru valorificarea capitalului uman, a potențialului pentru
performanță, baza materială și financiară, optimizarea continuă a acestora prin aplicarea
politicilor sportului în echilibru cu mediul natural, cultural și economic. Toate aceste



elemente favorizante ce sunt în același timp și condiții pentru o planificare coerentă, au
mare probabilitate de realizare practică.

Strategia MTS abordează sportul de performanță ca zonă de manifestare a
excelenței umane, de afirmare a valorilor pe plan național și internațional, a identității
naționale.

Strategia privind modernizarea infrastructurii educaţionale 2017-2023 - Strategia
privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023 a fost elaborată în baza unei
analize multidimensionale a sistemului de educație și formare profesională din România,
realizată cu sprijin și asistență tehnică din partea Băncii Mondiale.

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020
- Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020,
propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării profesionale
continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil,
atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii. Strategia abordează în mod
integrat educația și formarea profesională inițială și continuă și urmează ciclului de politici
publice 2007 – 2013 în domeniul dezvoltării resurselor umane.

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani - Academia Română –
Structurarea și transpunerea într-un document coerent de politici, girat de către o instituție
publică cu o puternică autoritate morală cum este Academia Română, pot reprezenta baza
academică pentru o viitoare propunere riguroasă de schimbare sistemică a educației
românești

3. Analiza situației existente și identificarea deficientelor

Rolul important pe care îl are sportul prin funcțiile sale socială, educațională,
culturală și economică îl confirmă ca una dintre cele mai însemnate componente în
dezvoltarea omului în plan fizic, psihic și motric.

În orice societate avansată, sportul reprezintă un fenomen social, o formă
privilegiată de cultură, 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, relaționate condiției umane.

Educaţia fizică și sportul asigură formarea de cunoştinţe, deprinderi practice şi
intelectuale, precum şi însuşirea de valori etice, care contribuie la dezvoltarea capacităţii
de integrare socială a individului. Specificul calitativ al educaţiei fizice nu constă în faptul
că se depune un efort fizic, ci în obiectivele urmărite, în modul în care această activitate se
desfăşoară şi în accentul pus pe valoarea formativă a conţinutului instruirii. Dacă dorim să
formăm oameni sănătoși, rezistenți, cu capacitate de muncă eficientă şi creativă, cu o
viaţă îndelungată, atunci educației fizice şi sportului trebuie să li se asigure un loc
asemănător cu al celorlalte discipline şi activități instructiv-educative, care contribuie la
formarea personalității.

Practicarea mişcării fizice ajută la dezvoltarea psihică a individului, previne
labilitatea emoţională, modelează temperamentul şi atitudinile, constituind un fundament
solid pentru personalitatea în formare. Exerciţiile fizice, jocurile de mişcare împreună cu
factorii naturali – apă, aer, soare – fortifică organismul, generându-i o pavăză naturală în
faţa îmbolnăvirilor, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, curajul, iniţiativa, perseverenţa,
disciplina, dezvoltă sentimentele de prietenie, spiritul colectiv şi competitiv. Un copil care
aleargă şi se joacă este sănătos şi pregătit oricând să facă faţă unui efort intelectual.

Îmbunătăţirea nivelului formei fizice pentru viaţă în cadrul lecţiei de educaţie fizică
este extrem de importantă, cunoscându-se faptul că obezitatea este cea mai extinsă
afecţiune la copii şi că un copil supraponderal va deveni un adult cu aceleaşi caracteristici.



În acelaşi timp, trebuie să existe preocuparea permanentă a factorilor de decizie, de
a asigura o infrastructură de calitate, un mediu prielnic pentru desfășurarea baschetului și
un conţinut atractiv pentru orele de educatie fizica, astfel încât să se pună bazele educaţiei
fizice permanente, care înseamnă un stil de viaţă, un mod de a gândi şi de a acţiona în
beneficiul propriu şi în interesul societăţii.

În prezent, sportul de performanța în Municipiul Alba Iulia, județul Alba, se
desfășoară deficitar din cauza problemelor privind lipsa terenurilor de baschet.

Realizarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN DE BASCHET CU SUPRAFAȚĂ DE
JOC SINTETICĂ ” va duce la modernizarea infrastructurii sportive, respectiv a terenurilor
de baschet, care este necesară în vederea asigurării unor condiţii superioare pentru
comunitatea din localitate și asigurării condițiilor necesare desfășurării orelor de sport.
Proiectul este necesar pentru asigurarea standardelor in vigoare. .

4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv progrnoze pe termen mediu și lung
privind evolutia cererii

Plecând de la premisa că socializarea este procesul prin intermediul căruia
persoanele dobândesc deprinderi, atitudini, valori şi comportamente care îi fac apţi să
participe ca membri ai societăţii în care trăiesc, prin dimensiunile sale educaţionale şi
culturale, sportul este recunoscut ca un puternic factor de socializare. Sportul oferă ocazii
unice de a cunoaşte alţi oameni, de a comunica, de a asuma roluri diferite, de a dobândi
atitudini morale cum sunt fair-play-ul, toleranţa, respectul și de a trăi emoţii diferite de alte
sfere ale vieţii.

In viaţa socială contemporană, atât oamenii obişnuiţi cât şi personalităţile politice şi
culturale apreciază sportul ca fiind un fenomen cu funcţii speciale în dezvoltarea individului
şi prin implicaţiile sale socio-economice. Prin implicaţiile sale economico-financiare
(industria tot mai înfloritoare de echipamente şi tehnologie sportivă, sume imense de bani,
acumulate şi manipulate de cluburi şi sportivi, reclame etc.), juridice (reglementări
naţionale şi internaţionale), politice (probleme de competiţie între ţări, „mândrie naţională”),
culturale („mass-media”, spectatori, „fanism”), de sănătate (obsesia „corpului sănătos”) şi
altele, se poate afirma că în zilele noastre el este un fenomen social major

Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale
calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale cetatenilor. Influenţarea favorabilă a
stării de sănătate, sporirea capacităţii de efort a organismului prin exersarea funcţiilor
vitale şi de adaptare la mediul înconjurător, precum şi formarea deprinderi lor de igienă
individuală şi colectivă, constituie motivele fundamentale ale societăţii şi valorii educaţiei
fizice. Educaţia fizică are şi sarcina de a contribui la dezvoltarea şi formarea aceloraşi
trăsături şi componente ale personalităţii pe care le vizează şi procesul de pregătire
intelectuală şi sistemul general de instrucţie şi educaţie.

Educaţia fizică şi sportul dezvoltă o arie complexă de interese, trebuinţe, motivaţii.
Educă ambiţia, curajul, emulaţia, atenţia distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverenţa,
calmul, modestia, onestitatea, multiple trăsături de voinţă şi caracter. Calităţile intelectuale,
calităţile fizice şi calităţile morale se conturează cu maximum de durabilitate şi eficienţă în
activităţile corporale

Sportul contribuie in mod esential la dezvoltarea fizica armonioasa, mentinerea
starii de sanatate la cote optime precum si la intarirea spiritului de echipa si a celui de
competitie. De aceea, practicarea sportului de catre tineri este o necesitate imperativa ale
carei beneficii pe termen mediu si lung sunt foarte insemnate. Avand in vedere faptul ca
tinerii sunt atrasi din ce in ce mai mult de activitati statice, in detrimentul celor care implica
sport si miscare, este necesara implementarea unor masuri care sa contribuie la atragerea
tinerilor catre activitati sportive.



Având în vedere necesitatea creşterii nivelului de socializare şi a stării de sănătate
a cetatenilor din Mun. Alba Iulia, prin practicarea sportului, luând în considerare importanţa
revigorării activităţilor sportive, este necesar realizarea proiectului „CONSTRUIRE TEREN
DE BASCHET CU SUPRAFAȚĂ DE JOC SINTETICĂ ”.

5. Descrierea lucrarilor

Necesitatea şi oportunitatea lucrării rezultă din situaţia
existentă, deoarece la ora actuală Mun. Alba Iulia nu
dispune de un loc anumit unde să se poată desfăşura
activităţi sportive după standarde europene.

Construirea unui astfel de teren de baschet este foarte
necesară. Pe plan sportiv se vor bucura mai ales tinerii,
astfel se va oferi atractivitate pentru petrecerea timpului

liber în mod sănătos.
Ridicarea gradului de urbanizare prin realizarea unui teren de baschet, este o

necesitate care ţine de un mod adecvat de educaţie, învăţământ, cultură şi sport al acestui
secol, spre care aspiră orice cetăţean.

Amenajarea va avea o formă planimetrică regulată cu dimensiuni maxime de 30.00
x 15.00 m alcatuita dintr-o placa slab armata din beton, peste care se va lipi suprafata de
joc sintetica marcata pentru activitatea sportiva careia i se va adresa (baschet). De
asemenea, se propune o o suprafata de 800.00 mp amenajata se va imprejmui perimetral.
Imprejmuirea va fi alcatuita din fundatii din beton armat, stalpi metalici dispusi la distante
de 2.50 m cu inaltimea de 6.10 m, si panouri de gard si poarta de acces in teren realizate
din plasa metalica rigidizate cu profile metalice.
DIMENSIUNILE MAXIME ALE TERENULUI:
- LUNGIME = 40.00 m
- LATIME SI FRONT STRADAL = 20.00 m
SUPRAFATA TERENULUI necesara= 800.00 mp



INFRASTRUCTURA
Teren de baschet
Infrastructura terenului de baschet este de tip grinzi continue dispuse perimetral, cu un
strat de egalizare de 5 cm, din beton simplu (C8/10). Planseul peste sol va fi realizat din
beton de clasa C12/15, va fi armat cu plasă sudată si va avea grosimea de 10 cm. Sub
acesta s-a prevăzut un strat de folie polietilenă și un strat de rupere a capilarității de 10 cm
din balast. La realizarea umpluturilor de pamant, indiferent de destinația lor, se va asigura,
la punerea in operă, un grad minim de compactare de 95%.

Imprejmuire teren de sport

Imprejmuirea terenului de baschet va fi realizata din panouri de gard si stalpi metalici.
Fundatiile stalpilor metalici vor fi izolate, de tip bloc de beton, realizate din beton simplu
clasa C8/10, cu sectiunea 50x50 cm si inaltimea de 105 cm.
Stalpi iluminat teren de sport

Stalpii vor fi realizati din otel de tip S235 si vor fi ancorati in fundatii cu tije metalice. Blocul
de fundare va avea sectiunea de 80x80 cm, inaltimea de 125 cm si va fi realizat din beton
clasa C8/10.

INSTALAŢIA ELECTRICA PENTRU ILUMINAT ARTIFICIAL
Pentru iluminarea terenului de sport se vor utiliza 6 nocturne cu sursa LED 150W in

constructie etansa IP65, montate pe stalpi metalici cu H=8,00 metri.
Circuitul instalatiei de iluminat exterior se va realiza cu cablu tip CYABY 3x1,5 mmp,

montat ingropat sub adancimea de inghet in tub copex metalic 20 mm.
Alimentarea cu energie electrică a stalpilor de iluminat se va realiza dintr-o firida de

bransament  amplasata la limita proprietatii



Pentru protectia impotriva trăsnetului, se propun doua tije de captare din aluminiu cu
H=2m, montate pe stalpii de iluminat.
Tijele vor fi racordate la priza de pamant prin platbanda din OL-Zn 25x4 mm.

Costuri necesare realizarii proiectului : aprox. 45 euro/mp

6. Strategie de exploatare

Desfasurarea activatilor specifice propuse in cadrul acestui obiectiv vor fi realizate
cu ajutorul personalului calificat din cadrul Primariei Muncipiului Alba Iulia. Astfel, vor fi
asigurare conditiile optime de desfasurare a activitatilor sportive, specifice unui Teren de
baschet.. Intretinerea obiectivului presupune operarea in conditii optime a tuturor
echipamentelor si dotarilor achizitionate prin proiect.
Urmarirea comportarii in exploatare a terenului de baschet se va face pe toata durata de
existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati prin examinarea directa sau
investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice in scopul mentinerii cerintelor.
Obiectivul urmaririi comportarii in exploatare este reprezentat de evaluarea starii tehnice a
amplasamentului si dotarilor si mentinerea aptitudinii in exploatare pe toata durata de
folosinta a acestora.
Urmarirea comportarii in exploatare a terenului de baschet se face prin urmarirea directa
prin examinare directa pe toata perioada de utilizare a acestuia iar rezultatul examinariii
fiind consemnat in cartea tehnica a constructiei.

7. Concluzii

Sportul dezvoltă o arie complexă de interese, trebuinţe, motivaţii. Educă ambiţia,
curajul, emulaţia, atenţia distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverenţa, calmul,
modestia, onestitatea, multiple trăsături de voinţă şi caracter. Calităţile intelectuale,
calităţile fizice şi calităţile morale se conturează cu maximum de durabilitate şi eficienţă în
activităţile corporale. Pretutindeni în ţările civilizate educaţia rămâne tributară idealului
antic “Mens sana in corpore sano” (o minte sănătoasă într-un corp sănătos).

Sportul contribuie nu numai la buna condiţie fizică şi sănătate a cetatenilor dar, de
asemenea, ajută tinerii să facă şi să înţeleagă mai bine activitatea fizică, cu repercusiuni
pozitive pentru întreaga lor viaţă. Cu atât mai mult, sportul determină transferul unor
cunoştinţe şi deprinderi ca spiritul de echipă şi fair-play-ul, cultivă respectul,
conştientizarea socială şi asupra propriului corp, oferă o înţelegere generală a 'regulilor
jocului', noţiuni pe care cetatenii le pot folosi ulterior mai prompt la alte discipline şcolare
sau în situaţii de viaţă. Ȋn contextul actual, când se acordă o importanţă deosebită
educaţiei pentru toţi, când societatea românească tinde spre a deveni o societate
educaţională, ȋnvăţământul românesc parcurge o perioadă de revalorizare şi de
compatibilitate cu trepte similare din alte ţări, ȋndeosebi din spaţiul european.

Proiectul de față este considerat oportun și totodată necesar comunității și tinerilor
din Mun. Alba Iulia județul Alba, putând fi considerat bază fundamentală pentru
dezvoltarea armonioasă a tinerilor, sporirea spiritului competitiv, abordarea unui stil de
viață mai sănătos și o paletă mai largă de țanse de dezvoltare personală și profesională


