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MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ
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A. Deschiderea şedintei:
Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 13.00, în data de
21 noiembrie, în Sala 200 a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.
B. Aprobarea ordinii de zi:
Prezentarea Programului de relansare a sportului de performanță în județul Prahova, propus de
“Alianța Prahova – Orizont 2030”
A orezentat/ inițiatorul temei: Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn – Președintele UGIR –
Filiala județeană Prahova.
Invitați: Reprezentanții unităților administrativ teritoriale: Ploiești, Câmpina, Sinaia și Vălenii de
Munte.
La începutul şedinţei, doamna Ioana Mădălina Lupea, Prefectul județului Prahova, a supus la
vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.
C. Desfăşurarea şedintei:
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: reprezentanții unităților administrativ
teritoriale Ploiești și Câmpina, reprezentanții sindicatelor B.N.S., C.N.S. Cartel Alfa, C.S.D.R. și
C.S.N. Meridian, reprezentanţii patronatelor UGIR – Filiala Prahova și CNIPMMR, invitați cu statut
permanent (Sindicatul “Solidaritatea Sanitară”, U.A.P.- Uniunea Asociațiilor de Proprietari, A.G.E.R.),
ai instituţiilor deconcentrate, ai administraţiei publice locale, membrii în cadrul Comisiei de Dialog
Social organizată la nivelul judeţului Prahova.
Doamna Prefect a deschis ședința cu invitația adresată domnului Președinte Adrian Tudor
Moroianu Geamăn de a prezenta tema aflată pe ordinea de zi.
Astfel, a fost prezentat Programul de relansare a sportului de performanță în municipiul Ploiești și în
județul Prahova în perioada 2019 – 2030 și anume:
 CAP. I – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE
UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA PRAHOVA și BLOCUL
NAȚIONAL SINDICAL – FILIALA PRAHOVA propun CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA ȘI
CONSILIILOR LOCALE din Municipiul Ploiești, Municipiul Câmpina, Orașul Sinaia, Orașul Bușteni și
Orașul Vălenii de Munte semnarea unui “Acord de parteneriat privind adoptarea unui Program
sectorial de relansare a sportului de performanță, în perioada 2019 – 2030”.
Părțile semnatare ale Acordului de parteneriat își propun să contribuie la rezolvarea următoarelor
obiective principale:
Adoptarea unui cadru legislativ, cu participarea U.G.I.R. și B.N.S., care să permită
funcționarea și finanțarea unităților de învățământ cu program sportiv și a cluburilor sportive.
Dezvoltarea activității sportive de performanță la nivelul copiilor și juniorilor prin înființarea
unor unități școlare cu profil sportiv.
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Dezvoltarea activităților sportive de performanță la nivelul seniorilor prin înființarea unor
Cluburi Sportive (municipale și orășenești).
Construirea unor baze sportive moderne în gimnazii, licee, la Universitatea Petrol-Gaze, în
localitățile Ploiești, Câmpina, Sinaia, Bușteni și Vălenii de Munte.
Formarea și promovarea unor echipe mixte de profesioniști (antrenori, preparatori fizici,
medici, nutriționiști, psihologi etc.) care să asigure formarea unor sportivi valoroși care să poată
cuceri medalii la competițiile olimpice, mondiale și europene.
Creșterea imaginii interne și internaționale a sportului prahovean.
Părțile semnatare se angajează să respecte Obiectivele Principale ale Acordului de
Parteneriat pe întreaga perioadă de valabilitate (anii 2019 – 2030), indiferent de persoanele care
vor fi alese sau numite de partidele politice în funcții de conducere în cadrul Consiliului Județean
Prahova, Consiliilor Locale (din Municipiul Ploiești, Municipiul Câmpina, Orașul Sinaia, Orașul Bușteni
și Orașul Vălenii de Munte) și instituțiilor deconcentrate.
 CAP. II – ADOPTAREA UNUI CADRU LEGISLATIV CARE SĂ PERMITĂ FUNCȚIONAREA ȘI
FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PROGRAM SPORTIV ȘI A CLUBURILOR
SPORTIVE
Conducerile la nivel național ale U.G.I.R. și B.N.S. vor promova un dialog activ la nivelul
Senatului, Camerei Deputaților și Guvernului în vederea promovării unui cadru legislativ care să
sprijine reorganizarea și finanțarea sportului de performanță la nivelul copiilor, juniorilor și
seniorilor.
 CAP. III – DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE LA NIVELUL COPIILOR ȘI JUNIORILOR
3.1. Înființarea în Municipiul Ploiești a două gimnazii cu profil sportiv, conform următorului program:
a) Începând cu anul școlar 2019-2020, înființarea Școlii gimnaziale nr. 1 cu următoarele profiluri
sportive: înot, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, atletism și baschet.
PROPUNERE LOCAȚIE: Comasarea Școlilor gimnaziale Toma Caragiu și Nicolae Iorga (Cartierul
Vest).
b) Începând cu anul școlar 2020-2021, înființarea Școlii gimnaziale nr. 2 cu următoarele profiluri
sportive: scrimă, ciclism, box, arte marțiale, sporturi de contact (judo, karate, taekwondo) și
handbal.
PROPUNERE LOCAȚIE: Comasarea Școlilor gimnaziale Henri Mathias Berthelot și Grigore Moisil
(Cartierul Nord).
c) Începând cu anul școlar 2019-2020, înființarea unor clase cu profil sportiv (volei), la nivel
gimnazial, în cadrul C.N. Mihai Viteazul.
3.2. Începând cu anul școlar 2020-2021, înființarea Liceului Sportiv Ploiești, cu clase având
profilurile sportive ale celor două școli gimnaziale.
3.3. Începând cu anul școlar 2019-2020, înființarea în Municipiul Câmpina a unei Școli gimnaziale cu
următoarele profiluri sportive: atletism, înot, baschet, tenis de masă, tenis de câmp și box.
3.4. Începând cu anul școlar 2020-2021, înființarea Liceului Sportiv Câmpina, cu clase având
profilurile sportive ale școlii gimnaziale.
3.5. Începând cu anul școlar 2019-2020, înființarea în Orașul Sinaia a unei Școli gimnaziale cu
următoarele profiluri sportive: bob, sanie, hochei, patinaj artistic, patinaj viteză și short track.
3.6. Începând cu anul școlar 2019-2020, înființarea în Orașul Bușteni a unei școli gimnaziale cu
următoarele profiluri sportive: schi alpin, schi fond, biatlon, skeleton și snowboard.
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3.7. Începând cu anul școlar 2020-2021, înființarea Liceului Sportiv Sinaia, cu clase având
profilurile sportive ale școlilor gimnaziale din orașele Sinaia și Bușteni.
3.8. Începând cu anul școlar 2019-2020, înființarea în Orașul Vălenii de Munte a unei Școli
gimnaziale cu următoarele profiluri sportive: handbal, baschet, lupte libere, lupte greco-romane,
haltere și tenis de câmp.
3.9. Începând cu anul școlar 2020-2021, înființarea Liceului Sportiv Vălenii de Munte, cu clase
având profilurile sportive ale școlii gimnaziale.
NOTĂ: Pentru fotbal propunem înființarea unei Academii la Liceul Bărcănești, cu dezvoltarea
unui Complex Sportiv pe terenul aflat în administrarea Consiliului Județean Prahova, după modelul
Academiei Hagi din Orașul Ovidiu.
3.10. La toate unitățile de învățământ menționate se vor construi baze sportive noi care trebuie să
îndeplinească criteriile impuse de Comitetul Olimpic Internațional, Federațiile internaționale,
Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Federațiile sportive din România pentru organizarea unor
competiții la nivel internațional.
CONSTRUCȚIA ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR SPORTIVE: Accesarea de fonduri europene
nerambursabile, Bugetul Consiliului Județean, Bugetele locale, alocări de la Bugetul Consolidat (prin
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Tineretului și Sportului).
3.11. Toate unitățile de învățământ vor fi dotate cu: cămine, cantine, cabinete de medicină sportivă
și apartamente pentru cazarea antrenorilor și cadrelor didactice.
3.12. Pentru elevii care locuiesc în Municipiul Ploiești se va organiza sistemul de învățământ afterschool, cu masă gratuită (program 8.00-18.00). Pentru elevii din alte localități se vor asigura cazare
și masă gratuite pe tot parcursul săptămânii.
FINANȚARE: Bugetul Ministerului Educației Naționale.
3.13. Curricula școlară va fi adecvată sportului de performanță și va cuprinde obligatoriu ore de
educație adecvate: cultură generală, limbi străine, sănătate, comunicare, informatică, muzică și
predarea șahului.
3.14. În aceste unități de învățământ vor fi atrași cei mai buni antrenori și specialiști și cadre
didactice dedicate activităților sportive, care vor primi salarii motivante și bonusuri de performanță.
FINANȚARE: Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.
 CAP. IV – DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE LA NIVELUL SENIORILOR
4.1. În perioada anilor 2019-2020, va fi reorganizată activitatea sportivă în cadrul Cluburilor
Sportive (municipale și orășenești). Consiliul Județean Prahova și Consiliile Locale vor susține
organizatoric și financiar, doar la nivelul seniorilor, disciplinele sportive din cadrul liceelor cu profil
sportiv din județul Prahova. Pentru fiecare disciplină sportivă vor fi atrași sponsori.
4.2. Cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, Clubul Sportiv Universitar “Petrol-Gaze” va relansa
la nivel de performanță activitatea sportivă.
4.3. Cluburilor Sportive Private le va fi facilitat accesul la bazele sportive aflate în administrarea
localităților din Județul Prahova.
4.4. În Municipiul Ploiești, pe terenurile aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Județean
Prahova, Consiliului Local, Universității “Petrol-Gaze”, Colegiului Tehnic “Lazăr Edeleanu” și Liceului
Tehnologic “1 Mai” se va construi un Campus Sportiv. În bazele sportive din acest Campus vor
putea fi organizate competiții de nivel mondial, European, regional și național.
 CAP.V – APLICAREA PROGRAMULUI SECTORIAL DE RELANSARE A SPORTULUI DE
PERFORMANȚĂ LA NIVEL NAȚIONAL
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5.1. După modelul Acordului de parteneriat încheiat la nivelul Județului Prahova se vor încheia
Acorduri asemănătoare în Municipiul București – Sectorul I și în județele Galați, Bacău, Iași,
Suceava, Constanța, Argeș, Dolj, Brașov, Cluj, Maramureș și Timiș. Prin urmare, Programul se va
aplica în 12 județe și în Sectorul I al Municipiului București.
5.2. Între Guvernul României și Comitetul Olimpic și Sportiv Român se va încheia un Acord de
parteneriat pentru perioada 2019-2030, care va avea ca obiectiv principal readucerea sportului de
performanță în rândul primelor 12 țări din lume.
Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai multe
intervenții, dintre care menționăm:
Doamna Prefect:
- Este lăudabila inițiativa reprezentatului UGIR, domnul Moroianu, de a prezenta un program
de relansare a sportului de performanță în județul Prahova;
- Din păcate, în urma statisticilor realizate de către reprezentanții Direcției de Statistică
Prahova și Direcției de Sănătate Publică Prahova, rezultă faptul că tinerii nu mai sunt
interesați de practicarea sportului, acesta fiind, desigur, un rezultat îngrijorător.
Reprezentantul ISJ Prahova, domnul inspector școlar general Nicolae Angelescu:
- Propunerea UGIR trebuie analizată punct cu punct și trebuie să ținem cont de realitate;
- Pentru anul școlar 2019-2020 este imposibil să luăm în calcul acest program, poate se vor
lua niște decizii în acest sens pentru anul școlar 2020-2021;
- Trebuie să ținem cont că s-a încercat înființarea unui liceu sportiv la Câmpina, însă nu au
fost elevi interesați în vederea înscrierii;
- De asemenea, la Azuga există o clasă de schi și nu se înscrie nici un elev;
- Nu cred că există, ca și exemplu, multe persoane interesate de clasele de box, scrimă sau
gimnastică ritmică.
Reprezentantul U.G.I.R. – Filiala Prahova, membru CDS – Prahova, domnul Adrian Tudor Moroianu
Geamăn:
- Când organizezi competiții sportive, aduni și bani la bugetul local;
Reprezentantul U.A.P. - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, invitat CDS - Alianța Prahova Orizont 2030, domnul Eugen Costin Cristescu:
- Există cadrul legal pentru înființarea cluburilor sportive și doresc să îl transmit tuturor
membrilor Comisiei de Dialog Social, în vederea unei analize mai bune.
Reprezentantul Primăriei Municipiului Ploiești, doamna Teodora Marin – city manager:
- Toate liceele din municipiul Ploiești au terenuri de sport, copiii au acces pe aceste terenuri
chiar și după terminarea orelor din programa școlară, însă nu își doresc să mai practice vreo
activitate sportivă;
- În urma unei analize, bazată pe solicitările celor interesați, s-ar putea construi o bază
sportivă în zona Ghighiu.
D. Finalul şedinţei:
Doamna Prefect Ioana Mădălina Lupea a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezenţă şi
a încheiat şedinţa la ora 14.25.
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