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SPORT. PITEȘTIUL ÎN MIȘCARE!
► TINERI SĂNĂTOȘI, ATRAȘI PE TRASEE DE VIAȚĂ SĂNĂTOASE!
O viață sănătoasă, introducerea sportului în activitățile zilnice, ferirea tinerilor de ispitele și
capcanele specifice vremurilor pe care le trăim, implicarea lor pasională în competiții și activități
recreative sunt elemente-cheie în orice program care se adresează generației viitoare.
Așadar, vă propun un set de proiecte menite să pună Piteștiul în mișcare:
► Finalizarea, în termenele și condițiile asumate, a proiectului privind Sala Polivalentă a
Piteștiului, cea mai modernă de acest fel din România, un proiect de 82 milioane lei asumat de
actuala administrație locală și care urmează să prindă viață în următorii 2 ani, oferind tinerei
generații posibilitatea de a participa la evenimente sportive de mare amploare, dar și la
evenimente non-sportive, precum concertele.
► Realizarea, la nivelul municipiului, a unor noi centre sportive, de diferite capacități, cu
program 7 zile din 7, menite să încurajeze și să permită desfășurarea unei palete largi de
sporturi și de competiții sportive: handbal, baschet, badminton, tenis, tenis de masă, volei,
atletism, gimnastică, fitness-culturism, dans sportiv, dans popular, fotbal, judo, karate etc.
► Gestionarea digitalizată a utilizării acestor centre/terenuri sportive (posibilitatea rezervării și
programărilor on-line).
► Atragerea tinerilor către susținerea echipelor locale, participarea la evenimente și competiții,
dezvoltarea pasiunii și mândriei lor de a se afla în tribune, emoționați și efervescenți, ori de câte
ori sportivii din cluburile muncipiului intră în arenă.
► Reconstrucția stadionului Nicolae Dobrin după ultimele standarde în domeniu;
► Aplicarea unui plan de dezvoltare a Centrului de copii și juniori “Leonte Ianovschi” – F. C.
Argeș, constând, în principal, din următoarele etape:
√ Elaborarea unei strategii de atragere a tinerelor talente către F.C.Argeș, pentru a crește
calitativ nivelul fiecărei grupe de juniori existente (ex.: extinderea departamentului de scouting
prin implicarea fostelor glorii ale fotbalului piteștean, dar și creșterea numărului de antrenori);
√ Constituirea unei comisii tehnice din fostele glorii al F.C.Argeș cu următoarele atribuțiuni:
selecție, conținut antrenament, analiză etc.;
√ Parteneriate cu toate cluburile private de fotbal din Pitești în vederea sprijinirii acestora,
prin punerea la dispoziție – sub stricta observație a clubului nostru – a bazei sportive;
√ Parteneriate cu toate cluburile private de fotbal din judetul Argeș – Câmpulung, Curtea
de Argeș, Costești ș.a. - pentru a avea sub observație toți copiii talentați;
√ Crearea de condiții de cazare și masă gratuite pentru copiii aduși la clubul nostru din alte
localități;
√ Înlocuirea suprafeței sintetice a terenului din incinta stadionului Nicolae Dobrin, precum
și a terenurilor sintetice de minifotbal;
√ Cursuri de perfecționare interne și internaționale pentru antrenorii Centrului de copii și
juniori “Leonte Ianovschi” – F.C.Argeș;
√ Dezvoltarea colaborării cu unul din principalii furnizorii de fotbaliști din Pitești, respectiv
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Liceul cu Program Sportiv (LPS);
√ Promovarea în fiecare an în lotul primei echipe a minim doi jucători crescuți în propria
pepinieră;
√ Participarea la turnee internaționale pe grupe de vârstă;
√ Organizarea anuală a turneului “Nicolae Dobrin” pentru copii și juniori;
►Sprijinirea echipelor sportive de succes şi a sportivilor cu performanţe și cofinanţarea
proiectelor sportive în cadrul agendelor ce se stabilesc anual la nivel local.
► Dezvoltarea zonelor publice destinate sporturilor în aer liber: terenuri pentru fotbal, pentru
tenis, pentru ciclism, piste de jogging etc, atât asociate parcurilor din Pitești, cât și în afara
acestora, pe alte terenuri și rute identificate și amenajate de administrația publică locală.
► Reorganizarea programului de funcționare a sălilor de sport amenajate în cadrul unităților
școlare, acestea urmând să fie deschise și accesibile tinerilor inclusiv după terminarea cursurilor
și în weekend.
► Finalizarea lucrărilor în termenul propus și promovarea Bazinului Olimpic Pitești ca destinație
pentru petrecerea timpului liber și pentru practicarea unuia dintre cele mai sănătoase sporturi,
înotul, atât la nivel de pasiune, cât și la nivel de performanță. Lucrările de reabilitare aflate în
derulare prevăd: refacerea finisajelor interioare, refacerea pardoselilor, refacerea sistemului de
iluminat cu corpuri LED, amplasarea unui elevator și a unor rampe pentru persoane cu
dizabilităţi, termoizolația și hidroizolația exterioară, schimbarea totală a tâmplăriei, lucrări de
instalaţii, sisteme noi de recirculare, de încălzire și de tratare a apei, sistem de încălzire format
dintre-un ansamblu de 20 de panouri etc.
► Acoperirea bazinului exterior de înot, situat în proximitatea Bazinului Olimpic, pentru
asigurarea condițiilor de antrenament pe durata lucrărilor de modernizare a celui de mai sus;
► Realizarea de parteneriate cu asociațiile, federațiile și organizațiile sportive în vederea
organizării la Pitești a unui număr din ce în ce mai mare de evenimente menite să atragă tinerii
și să crească interesul acestora pentru o viață sănătoasă: competiții de raliu, de ciclism, de
street dance etc.
► Realizarea de parteneriate cu toate instituțiile implicate și structurile non-guvernamentale
specifice, având ca obiectiv monitorizarea atentă a pericolelor care pândesc dezvoltarea
sănătoasă a tinerei generații, dezvoltarea unor acțiuni de conștientizare și prevenție la nivelul
întregului municipiu, acordarea de asistență specializată în vederea recuperării celor care au
căzut victimă unor tentații periculoase și nesănătoase.
► Realizarea unui centru de consiliere psihomotrică și de creștere a calității vieții, un centru
care să asigure toate condițiile necesare, având ca obiectiv central îmbunătățirea și menținerea
stării de sănătate a cetățenilor care vor beneficia de el. Acesta va permite realizarea de exerciții
fizice în mod organizat și monitorizat, elaborarea și desfășurarea de programe în funcție de
profilul individual, de preferințele și nevoile fiecărui beneficiar, acces la o bază materială și
sportivă în cadrul căreia pot fi practicate activități de fitness, masaj, gimnastică de întreținere și
gimnastică medicală, dansuri de societate etc.
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