
 

 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Sportului 

De către: Marius Eugen Ostaficiuc, deputat PSD Iași 

Subiectul: Strategia Națională pentru Sport 

 

Stimate domnule ministru,  

 

De câteva săptămâni a fost lansată în dezbatere publică Strategia Națională pentru Sport.  

Un document de peste 120 de pagini în care ministerul pe care îl conduceți prezintă o viziune de 

viitor pentru sporturile din țara noastră. Documentul prevede, printre altele, o serie de puncte tari 

identificate de specialiștii care au elaborat strategia, dar și elemente privind punctele slabe. La acestea 

din urmă se regăsesc, citez: ”Infrastructură deficitară, subutilizată, neadaptată la nevoile reale în funcție 

de în sportul de performanță; Număr insuficient de săli de antrenament pentru sporturi olimpice; 

Nediferențiere dintre jocurile olimpice și cele neolimpice; Rolurile cluburilor sportive nu sunt clar 

definite; Lipsa resursei umane (antrenori, echipe de suport); Lipsa unor structuri clare de susținere a 

atleților și antrenorilor la final de carieră; Infrastructură insuficientă pentru atleții cu dizabilități; 

Finanțarea sportului de performanță este deficitată; Număr insuficient de medici sportivi; Lipsa 

actualizării cadrului legal sportiv”.  

Conducerea Ministerului Sportului a fost prezentă și la Iași unde a prezentat strategia și unde 

autoritatea locală a promis din nou deschidere pentru acest fenomen, în condițiile în care sportul de 

echipă din municipiu a avut de suferit enorm de mult în ultimii ani din pricina lipsei finanțării și a 

investițiilor în infrastructură. În aceste condiții, vă rog să-mi răspundeți la o serie de întrebări: 

1. Care este viziunea Ministerului Sportului în ceea ce privește deschiderea sălilor de sport și a 

terenurilor unităților de învățământ pentru publicul larg, în condițiile în care acestea sunt acum 

restricționate amatorilor de sport?  

2. Strategia arată că, în județul Iași sunt disponibile 118 baze sportive? Câte dintre acestea sunt 

destinate sportului de performanță și cîte sunt destinate publicului larg?  
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3. Care este viziunea Ministerului asupra proiectelor derulate de municipiul Iași în ceea ce 

privește sportul de masă, de performanță?  

4. Care sunt principalele probleme identificate la nivelul Iașului în ceea ce privește sportul? 

 

Vă rugăm să ne răspundeți în scris! 

 

 

Cu stimă! 

Marius Eugen Ostaficiuc PSD Iași 

 




