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Propunere privind implementarea proiectului Festivalul Jocurilor A.D.K. 

 

1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului  

Art.3 alin. (1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, 

instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să 

sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi 

materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. 

Art 10 alin. (2) Sportul pentru toţi este sprijinit de stat, de organizaţii neguvernamentale şi 

de structuri ale administraţiei locale, în vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi 

socializării cetăţenilor. 

 

2. Ținând cont de Hotărârea nr. 641/1998 privind aprobarea Programului naţional Sportul pentru 

toţi - România 2000 

Art.2 Programul naţional "Sportul pentru toţi - România 2000" este propus ca un 

parteneriat care favorizează cooperarea organismelor guvernamentale cu autorităţile 

publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu persoanele juridice de drept public 

şi privat, în vederea asigurării contribuţiei eficiente a acestora la dezvoltarea sportului 

pentru toţi, în limita competenţelor şi scopurilor instituţionale proprii. 

3. Aplicând legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 

     Luând în considerare Strategia Națională Pentru Sport 2016-2032.  

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

            A.1. Descrierea proiectului. Proiectul își propune implicarea unui număr cât mai mare de 

persoane, atât copii, tineri, părinți și bunici cât și a unităților de învățământ, în cadrul unor 

evenimente, prin derularea de activități educativ-sportive (extrașcolare), opționale. 

            A.2.Argument justificare, context. În jur de 50% din populația României este inclusă în 

categoria exces de greutate (W.H.O.2010), iar inactivitatea fizică este al 6-lea cel mai mare factor 

de risc responsabil pentru anii trăiți cu dizabilitate în România (DALY”s), având cea mai mare 

pondere în cazul bolilor cardiovasculare, diabetului și cancerului (Institute of Health Metrics and 

Evaluation – IHME, GBD Profile, România, 2013). La nivel naţional, circa 2 din 10 elevi nu 

participă la orele de educaţie fizică din școală, frecvența neparticipării crescând cu înaintarea în 

vârstă (Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor, Institutul Național de Sănătate 

Publică, 2013), sursa: ( http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-nationala-pentru-

SPORT-v2016-v2.pdf ). 
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Derulat la începutul anului școlar 2015-2016 și implementat pentru prima oară în 

Sectorul 3, cu rezultate deosebite, proiectul "Festivalul Jocurilor A.D.K." își propune să vină în 

întâmpinarea inițiativelor adresate comunității locale a Sectorului 2, copii, tineri, părinți, bunici și  

unități de învățământ, cu extinderea și diversificarea activităților educativ-sportive, cu rolul de a le 

sporii dragostea pentru mișcare și sport.  

Având ca scop promovarea activităților educativ-sportive (extrașcolare), structura 

proiectului, formatul activităților, metodele și tehnicile de lucru folosite trebuie să fie centrate pe 

participant, pe experimentarea directă a acestuia. Aceste caracteristici favorizează creșterea 

motivației participanților și implicit atingerea obiectivelor.  
 

B. MOD DE REALIZARE 

 

1. Identificarea spațiilor (curtea școli, sala de sport, parcuri publice, etc.) în vederea derularii în 

bune condiții a activităților educativ-sportive : 

 

a. Perioada de desfăşurare: octombrie  2016 ; 

b. Locul desfăşurării: Primăria Sectorului 2 ; 

c. Descrierea pe scurt a activității: Se va solicita în scris serviciului de specialitate din 

cadrul Primăriei Sectorului 2, lista cu totalitatea spațiilor (curtea școli, sala de sport) a unităților de 

învățământ care oferă condiții bune de desfășurare a activităților educativ-sportive. Deasemenea se 

va solicita în scris și o listă a parcurilor care oferă condiții bune de desfășurare a acestor tipuri de 

activități .  

 

2. Desfășurara activităților educativ-sportive. Activitate principală : 

 

a. Perioada de desfăşurare: octombrie - decembrie  2016 ; 

b. Locul desfăşurării: curte/sala de sport unitate de învățământ, parc ; 

c. Descrierea pe scurt a activității: în funcție de programul școlar, a timpului probabil, 

a disponibilității săli de sport din unităților de învățământ participante, a timpului liber al 

părinților, se va desfășura activitatea principală a proiectului, ce va cuprinde patru ateliere de 

jocuri de mișcare ( atelierul de cerc, coardă, funie și sac ) cu interacțiune copil-copil și copil-

părinte în aer liber/sală de sport, ce vor angrena deopotrivă copii și tineri, adulți și persoanele în 

vârstă precum și cadrele didactice. Activitatea va avea și o componentă demonstrativă cu 

promovarea copiilor care practică diferite sporturi (dans, gimnastică, arte marțiale, etc.).  

d. Resurse: Se va alcătui un deviz estimativ care va descrie diferitele categorii de 

cheltuieli necesare derulării în condiții optime a activităților educativ-sportive. Devizul va fi 

înaintat serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 2 spre aprobare. 

 

3. Promovarea exemplelor de bună practică : 

 

a. Perioada de desfăşurare: decembrie  2016 

b. Locul desfăşurării: mediu online  

c. Descrierea pe scurt a activității: în urma desfășurării activității principale, se vor 

realiza de către participanți diferite materiale (desene, compuneri, fotografii, înregistrări video), 

sub forma de documente electronice, cu tematică dată (impresiile participanților la activitate). Prin 

intermediul unor chestionare online dedicate, pe site-ul www.domnuldekarate.ro și/sau site-ul 

unității de învățământ, se vor colecta materialele de la participanți. Se va avea în vedere în funcție  
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de cantitatea de materiale primite, realizarea unui pagini web, dedicate proiectului Festivalul 

Jocurilor A.D.K.. Se vor realiza informarea participanților, chestionare, colectarea materialelor, 

selectarea celor mai reprezentative materiale și realizarea precum și publicarea materialului video 

al proiectului. Deasemenea la promovarea exemplelor de bună practică se va putea face apel și la 

sprijinul unor voluntari studenți ( educație fizică și sport, jurnalism, psihologie). 

d. Resurse: Se va alcătui un deviz estimativ care va descrie diferitele categorii de 

cheltuieli necesare derulării în condiții optime a activității promovarea exemplelor de bună 

practică. Devizul va fi înaintat serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 2 spre 

aprobare. Totodată va fi înaintat și necesarul pentru premii (diplome, medalii, șepci, tricouri) în 

urma unei liste cu participanții la proiect. 

              

C. INFORMAŢII DESPRE INIȚIATORUL PROIECULUI 

Denumire: CLUBUL SPORTIV DE ARTE MARTIALE OLIMPIC 

Adresa: Str. Râmnicu Vâlcea, nr.3, bloc 4, sc.A ap.26, sector 3, București;  

Telefon: 0723.493.916;    

E-mail: domnuldekarate@gmail.com ;  

Web: www.domnuldekarate.ro ;  

Persoana de contact: Popa Victor Haralambie Alexandru ; 

Alte proiecte organizate: Festivalul Jocurilor A.D.K. - Sector 3, perioada de desfășurare 

21.10.2015 - 15.12.2015, proiect finanțat de Primăria Sectorului 3.  

Referințe : http://domnuldekarate.ro/festivalul-jocurilor-a-d-k-2/; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația "Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic" 

Președinte, 

Popa Victor Haralambie Alexandru 
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