
MINISTERUL SPORTULUI PREZINTĂ PROIECTUL
ROMANIA BEACTIVE!

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI ÎN ROMÂNIA (SES)



CONTEXT NAȚIONAL
▪ România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește sporturile practicate

la toate vârstele (doar 6% dintre români practică un sport în mod regulat, iar 63%
dintre români nu fac deloc sport, conform Eurobarometrului din 2018)

▪ Fenomen de abandon sportiv în jurul vârstei de 12-14 ani

▪ Numărul fetelor care renunță la orice sport este dublu față de băieți

▪ Rata persoanelor cu dizabilități expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială
din România este printre cele mai ridicate din UE (37,6% față de media UE de
28,7%)

▪ Cea mai mare parte a activității fizice din România se desfășoară în medii
informale, cum ar fi parcuri și în aer liber (40%) sau acasă (32%)



PROIECTUL “ROMANIA BEACTIVE!”

▪ Proiect finanțat de Comisia Europeană 

▪ Ministerul Sportului – Organism Național de Coordonare (ONC) al Săptămânii 
Europene a Sportului (23-30 Septembrie 2022 și 23-30 Septembrie 2023)

▪ Edițiile din 2022 și 2023 se vor concentra în mod special pe două priorități
generale:

▪ sprijinirea activității fizice în recuperarea post-pandemie

▪ un stil de viață sănătos - sport, alimentație sănătoasă, condiții de mediu

▪ Bugetul proiectului (suma maximă a grantului): 160.000 EUR per proiect anual. 
(320.000 EUR pentru un proiect de doi ani).



OBIECTIVE
▪ Creșterea nivelului de participare la sport și activitate fizică în România, și indirect în UE -

implicarea a cel puțin 100.000 de participanți/an în cadrul Săptămânii Europene a Sportului

▪ Implicarea activă a cel puțin 10 membri ai GRUPULUI NAȚIONAL #BEACTIVE de multiplicatori

▪ Dezvoltarea abilităților a minimum 100 de reprezentanți ai structurilor sportive în domeniul
managementului evenimentelor sportive pe durata a 2 ani #BEACTIVE MANAGEMENT OF
SPORT EVENTS TRAINING

▪ Dezvoltarea abilităților a minimum 100 de reprezentanți ai structurilor sportive în domeniul
fondurilor europene pe durata a 2 ani #BEACTIVE FUN(DS) TRAINING

▪ Creșterea vizibilității inițiativei Săptămânii Europene a Sportului pe întrega durată a proiectului

▪ Implicarea a cel puțin 30 de reprezentanți ai structurilor sportive din Europa într-un Dialog în
vederea cooperării pentru viitoare proiecte europene și schimburi de bune practici #BEACTIVE
CONTACT MEETING



CEREMONIA DE DESCHIDERE #BEACTIVE
▪ 23 septembrie 2022 și 2023

▪ Conferință

▪ Invitarea principalelor părți interesate din domeniul sportului și a Ambasadorilor precum
Simona Halep, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, David Popovici etc

▪ Demonstrații și activități sportive, parlamentarii for fi îmbrăcați sport/vor face sport

▪ Grup țintă direct: 100 participanți; Grup țintă indirect: 600 de participanți

▪ Locație: Palatul Parlamentului care se va transforma în Palatul Sporturilor



SATUL SPORTIV #BEACTIVE
▪ 24/25 septembrie 2022 și 23/24 septembrie 2023

▪ Ateliere, demonstrații, activități de inițiere

▪ Grup țintă direct: minim 5000 participanți/an; Grup țintă indirect: 20000 participanți/an 

▪ Locație: Arcul de Triumf și Șoseaua Kiseleff 



NOAPTEA #BEACTIVE
▪ 24 septembrie 2022 și 23 septembrie 2023

▪ Activități sportive atractive: street dance, baschet, fitness, karate, gimnastică, parkour, etc

▪ Grup țintă direct: minim 5000 de participanți/an; Grup țintă indirect: 10000/an

▪ Locații posibile: Arcul de Triumf, Calea Victoriei, Arena Națională, Șos. Kiseleff



ZIUA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ÎN AER LIBER #BEACTIVE

▪ 25 septembrie 2022 și 24 septembrie 2023

▪ Activități în aer liber, în special în parcuri

▪ Locații posibile în București: Parcul IOR, Parcul Tineretului, Parcul Herăstrău etc

▪ Grup țintă direct: minim 5000 de participanți/an

▪ Grup țintă indirect: minim 10000 de participanți/an



MASA ROTUNDĂ #BEACTIVE 
TINERII ȘI STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
▪ 27 septembrie

▪ Discuții de tip panel ”Tinerii și stilul de viață sănătos”

▪ 2022 Anului European al Tineretului

▪ Invitați: specialiști în sport, educație, medicină, nutriție, psihologie

▪ Grup țintă direct: minim 30 participanți/an

▪ Grup țintă indirect: minim 200 participanți/an

▪ Locații posibile în București:

Locații sugerate de parteneri MFTES, Ministerul Sănătății, COSR, UNEFS, alți
parteneri interesați



ZIUA NAȚIONALĂ A SPORTULUI LA LOCUL DE MUNCĂ 
#BEACTIVE
▪ 28 septembrie

▪ Gimnastică la locul de muncă

▪ Grup țintă: parlament, ministere, instituții publice, agenții publice, multinaționale

▪ Minim 1000 de participanți direcți

▪ Minim 10000 de participanți indirecți



INIȚIATIVE NAȚIONALE/JUDEȚENE/LOCALE #BEACTIVE
▪ 23-30 septembrie

▪ Nivel național/regional/local

▪ Peste 150.000 de participanți direcți/an estimați din inițiativele trimise de către DJS-uri și
federații

▪ Peste 300.000 de participanți indirecți/an

▪ Peste 7000 de voluntari estimați din inițiativele trimise de către DJS-uri și federații

▪ Peste 200 de activități outdoor

▪ Peste 100 de activități educative

▪ Peste 140 de activități fitness

▪ Peste 20 de activități la locul de muncă



CEREMONIA DE ÎNCHIDERE #BEACTIVE
▪ 30 septembrie

▪ Conferință

▪ Grup țintă direct: minim 100 participanți 

▪ Grup țintă indirect: minim 300 participanți 

▪ Invitarea principalelor părți interesate din domeniul sportului

▪ Locație: Palatul Parlamentului



TRAINING MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR SPORTIVE 
#BEACTIVE
▪ 1- 22 septembrie 2022/2023 

▪ Nivel național/regional/local 

▪ Minim 100 de participanți în 2 ani 

▪ Dezvoltarea abilităților în organizarea de evenimente sportive

▪ Dezvoltarea de parteneriate la nivel local/regional/național

▪ O promovare mai bună a evenimentelor la nivel local 

▪ Locație propusă: București

▪ Traineri din partea Ministerului Sportului, Universității Naționale de Educație 
Fizică și Sport, Federației Române de Fotbal. 



TRAINING FONDURI EUROPENE 
#BEACTIVE FUN (DS) TRAINING

▪ Nivel național/regional/local

▪ Minim 100 de participanți în 2 ani

▪ Dezvoltarea abilităților în scriere de proiecte europene

▪ Dezvoltarea de parteneriate la nivel local/regional/național/european

▪ O promovare mai bună a granturilor #BEACTIVE AWARDS

▪ Locație propusă: Constanța (2022) Capitala Tineretului /sau în format online

▪ Traineri din partea Ministerului Sportului, Universității Naționale de Educație
Fizică și Sport, Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale.



#BEACTIVE CONTACT MEETING
▪ 2023

▪ Nivel european

▪ Minim 30 de participanți din minim 7 țări europene

▪ Minim 100 de participanți din România

▪ Dezvoltarea parteneriatelor europene

▪ Bune practici în implementarea de proiecte sportive/SES

▪ Co-organizator: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

▪ Locație propusă: București



PROGRAMUL AMBASADORILOR #BEACTIVE
▪ Nivel național

▪ Rețea de ambasadori din domeniul sportului, educației, sănătății, diplomației, 
artiști recunoscuți etc

▪ Hub online de bune practici, acces la materiale, acces la emisiuni radio/TV 

▪ Podcasturi

▪ Posibilitate de selecție în European Ambassadors Program sau #BEACTIVE 
AWARDS



PARTENERI ASOCIAȚI PÂNĂ ÎN PREZENT
▪ Parlamentul României

▪ Ministerul Educației

▪ Ministerul Sănătății

▪ Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

▪ Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) și 5-6 federații active, inclusiv Federația
Română Sportul pentru Toți și Federația Sportului Școlar Și Universitar

▪ Primăria Capitalei (PMB)

▪ Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS)

▪ Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale (ANPCDEFP)

▪ Entități supordonate MSp: Institutul Național de Cercetare pentru Sport, DJS-uri



IMPLICAREA PRIMĂRIILOR ÎN SES

▪ Succesul Săptămânii Europene a Sportului va depinde de nivelul de implicare al
părților interesate la nivel local

▪ Identificarea intereselor, așteptărilor și preocupărilor comunităților locale

▪ Identificarea instrumentelor necesare pentru implementarea activităților
comunitare

▪ Organizarea de întâlniri deschise pentru a împărtăși informații despre evenimentele
și oportunitățile SES

▪ Oferirea de oportunități organizațiilor de la nivel local de a se implica în activitățile
SES (ONG-uri, cluburi sportive, federații etc)

▪ Săptămâna Europeană a Sportului reprezintă o oportunitate/un cadru ideal
pentru primăriile din România pentru a implica cetățenii și pentru a avea
vizibilitate la nivel național/european



RECOMANDĂRI ȘI AȘTEPTĂRI 

▪ Analiza politicilor la nivelul orașului  - cum putem integra mai bine obiectivele 
Săptămânii Europene a Sportului?

▪ Numirea unui BEACTIVE CITY manager 
▪ Crearea unui plan SMART pentru implementarea SES la nivel local 

▪ Membru în BEACTIVE NATIONAL NETWORK 

▪ Menținerea legăturii cu partenerii locali, sponsori, organizații sportive

▪ Monitorizarea rezultatelor

▪ Gestionarea relației între Primărie și Ministerul Sportului 

▪ Managementul spațiilor în platforma ROMANIABEACTIVE.RO 

▪ Numirea unui BEACTIVE CITY Marketing Specialist 

▪ În viitor, crearea unei Strategii BEACTIVE la nivel local 

▪ Crearea unui Grup local pentru Activitate Fizică (BEACTIVE LOCAL GROUP)



RECOMANDĂRI ȘI AȘTEPTĂRI 

▪ Facilitarea obținerii de autorizații pentru organizarea evenimentelor SES

▪ Crearea de parteneriate la nivel local cu DJS-urile, asociații județene sportive, 
cluburi sportive etc 

▪ Implicarea stakeholderilor locali, politicienilor, personalități din lumea sportului

▪ Identificarea oportunităților de finanțate pentru organizarea SES la nivel local 

▪ Finanțarea evenimentelor SES prin servicii și produse 



BENEFICII PRIMĂRII

▪ Participarea la un eveniment sportiv cu o
mare vizibilitate la nivel național și
european

▪ Posibilitatea de a fi membru în #BEACTIVE
NATIONAL NETWORK

▪ Posibilitatea de a obține sponsorizări
pentru susținerea SES

▪ Posibilitate de a participa cu un proiect
inedit la concursul/gala #BEACTIVE
▪ #BeActive - Workplace award

▪ #BeActive - Education award

▪ #BeActive - Local Hero Award

▪ #BeActive - Across generations award

▪ Posibilitatea de a obține standardul “Active
City” http://www.triple-
ac.net/participate.html

http://www.triple-ac.net/participate.html


BENEFICII PRIMĂRII

▪ Creșterea profilului internațional

▪ Beneficii economice semnificative

▪ Turism legat de sport și vizite repetate

▪ Mândria civică și oportunitatea de a
sărbători realizările locale

▪ Asociere cu Săptămâna Europeană a
Sportului

▪ Implicare comunitară și programe sportive

▪ Îmbunătățirea sănătății populației prin
participarea la activități sportive



BENEFICII PRIMĂRII

▪ Posibilitatea de a avea parteneriate cu organizații sportive pentru

▪ SATUL SPORTIV #BEACTIVE

▪ ZIUA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ÎN AER LIBER #BEACTIVE

▪ NOAPTEA #BEACTIVE

▪ Posibilitatea de a avea parteneriate cu sponsori locali - firmele locale,
multinaționale care pot participa cu bani, servicii, produse la:

▪ ZIUA NAȚIONALĂ A SPORTULUI LA LOCUL DE MUNCĂ #BEACTIVE

▪ SATUL SPORTIV LOCAL #BEACTIVE

▪ ZIUA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ÎN AER LIBER #BEACTIVE

▪ NOAPTEA #BEACTIVE



BENEFICII PRIMĂRII

▪ Afișarea logo-ului pe pagina proiectului ROMANIA BEACTIVE:
romaniabeactive.ro

▪ Afișare logo primărie în prezentările evenimentelor către terți – mass-media,
parteneri, parteneri asociați etc

▪ Promovarea pe rețelele de socializare ale Minsterului Sportului: Facebook,
Instagram, Twiter, TikTok

▪ Prezentare continuă a primăriilor implicate înainte de începerea evenimentelor
cheie care se vor desfășura la nivel național

▪ Vizibilitate online – număr de participanți indirecți totali estimați 4 milioane

▪ Vizibilitate off-line prin realizarea de parteneriate mass-media - număr de
participanți indirecți totali estimați 2 milioane



Mulțumim!

http://sport.gov.ro/

alexandru.radu@sport.gov.ro
anca.ionescu@sport.gov.ro

mailto:alexandru.radu@sport.gov.ro
mailto:anca.ionescu@sport.gov.ro

