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                                                                     CAPITOLUL  I 

                                                                         Generalități 

 

 

Art.1. (1) Educaţia fizică şi sportul  sunt activităţi de interes naţional ce poate contribui decisiv la 

formarea personalităţii umane, finalitate ce se dorește de la învăţământului românesc. 

Art.2.(1) Recnoscut unanim ca fenomen social, sportul reprezintă una dintre activitățile cele mai 

atractive, fapt ce a dus rapid la dezvoltarea și extindere a sa, ca și la creșterea continuă a nivelului 

performanțelor sportive. Sportul constituie unul dintre principalele mijloace ale educației fizice cu 

influiențe majore nu numai în ceea ce privește performanțele sportive, ci și în sfera largă a educației 

intergrale, având influiențe benefice asupra sănătății și dezvoltării fizice și psihice, fiind totodată un 

important mijloc de petrecere a timpului liber într- un mod plăcut și distractiv ca practicanți sau simplii 

spectatori. Toate acestea au făcut ca sportul să devină o formă eficientă de educație prin întrecere, prin 

mișcare.  

 

Art. 3. (1)PROEDUS are ca obieciv major elaborarea, inițierea, implementarea, și evaluarea 

strategiilor, proiectelor, programelor, concursurilor, competițiilor și evenimentelor sportive a 

campaniilor de promovare a sportului și a unei vieți sănătoase în rândul elevilor din mediul 

preuniversitar Bucureștean, părinților și cadrelor didactice în vederea limitării agresiunii și influiențelor 

cu repercursiuni negative asupra stării fizice, psihico-emoționale, mentale și sociale determinate de 

viața dezordonată, consumul de substanțe psiho-trope, alcolism, tabagism, etc. 
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CAPITOLUL II 

          Obiective 

 

Art.4.   (1) Prin organizarea și desfășurarea activităților din cadrul evenimentului “Academia 

Sportului – Cursuri gratuite” pentru elevii din unitățile de învățământ bucureștene clasele 0-IV se 

urmăreşte: 

a) dezvoltarea armonioasă a individului; 

b) menținerea, dezvoltarea și înbunătățirea indicatorilor calităților motrice; 

c) favorizarea socializării copiilor şi elevilor; 

d) creşterea numărului de elevi practicanţi ai sportului de masă, prin lărgirea şi diversificarea 

activităţilor sportive; 

e) cultivarea în rândul copiilor şi al elevilor a spiritului de fair-play; 

f) favorizarea obişnuinţei de practicare independentă a uneia sau a mai multor discipline sportive; 

g) optimizarea stării de sănătate a copiilor şi elevilor; 

h) dezvoltarea spiritului de emulaţie în rândul copiilor şi elevilor şi între unităţile de învăţământ; 

i) susţinerea practicării sporturilor tradiţionale româneşti; 

j) atragerea şi implicarea factorilor de decizie ai administraţiei locale, a altor persoane fizice sau 

juridice, în organizarea şi derularea activităţilor sportive şcolare; 

k) favorizarea creării unei identităţi sportive pentru fiecare unitate de învăţământ; 

l) eficientizarea competiţiilor sportive organizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. 
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CAPITOLUL III 

Măsuri organizatorice 

 

Art.5. .Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive - PROEDUS 

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, organizează în perioada 01 noiembrie 

– 26 noiembrie 2017, înscrierea în proiectul „Academia Sportului – Cursuri Gratuite”, ce va fi derulat 

în perioada februarie – aprilie 2018. În cadrul acestui proiect vor fi derulate cursuri gratuite de inițiere 

la următoarele sporturi: fotbal, baschet, volei și tenis de câmp și au drept de participare toţi elevii din 

unităţile de învăţământ bucureștene, clasele 0 – IV, forma de zi, înscrişi în registrul matricol al unităţii 

şcolare pe care o reprezintă, la începerea anului şcolar curent. 

Art. 6. Înscrierea în cadrul proiectului „Academiei Sportului – Cursuri Gratuite” se organizează şi se 

desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament. 

 

Art.7. Înscriere: 

1. Perioada de înscriere în proiect este cuprinsă între 01 noiembrie 2017 și 26 noiembrie 2017; 

2. Pentru înscrierea în proiect este necesară îndeplinirea următoarelor condiții și completarea 

următorilor documente: 

                -Au drept de participare toți elevii bucureșteni ai claselor 0-IV, forma de zi, înscriși în 

registrul matricol al unității școlare de care aparțin, la începerea anului școlar curent; 

                -Pentru înscriere la una din cele 4 discipline de curs, reprezentantul legal al elevului va 

transmite pe adresa de e-mail sportpmb@yahoo.com, următoarele: 

                     a. fișa de înscriere completată cu toate cerințele formularului vezi (anexa 1 a 

regulamentului); 

                     b. copia certificatului de naștere al elevului.  

Art.8. Regulamentul se elaborează anual de Serviciul Turism și Sport din cadrul PROEDUS, se aprobă 

de conducerea PROEDUS, prin decizie și se vor publica pe site-ul PROEDUS www.proedus.ro până la 

data de 1 noiembrie. 

Art.9. PROEDUS  va iniția activități de promovare a înscrierilor în proiect prin canalele media proprii 

și prin rețelele de socializare; 
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Art.10. (1) În funcție de numărul elevilor bucureșteni ai claselor 0-IV înscriși se vor stabili locațiile de 

desfășurare și personalul din cadrul PROEDUS pentru organizarea și monitorizarea proiectului 

„Academia Sportului – Cursuri Gratuite”; 

(2) Programul de desfășurare al proiectului și repartizarea pe grupe a elevilor vor fi stabilite de către 

personalul PROEDUS, ținând cont de programul școlar al elevilor înscriși.  

 

 

CAPITOLUL IV 

Condiţii de participare 

 

Art.11. La proiectul sportiv “Academia Sportului – Cursuri Gratuite” participă elevii nominalizaţi 

la art.5. alin (1), din prezentul Regulament. 

Art.12. (1) Participarea  elevilor la proiectul sportiv “Academia Sportului – Cursuri Gratuite” , este 

condiţionată de: 

       a) respectarea grupelor de vârstă și a programului orar stabilit în conformitate cu prevederile 

Regulamentul de organizare și desfășurare al proiectului sportiv “Academia Sportului – Cursuri 

Gratuite”; 

      b) transmiterea fișei de înscriere și a certificatului de naştere în copie xerox, pe adresa de e-mail 

sportpmb@yahoo.com; 

      c) prezentarea la începutul cursului cu adeverinţa medical din care să rezulte că este clinic medical 

sănătos,  apt pentru efort fizic. 
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CAPITOLUL  V 

Titluri şi premii 

 

Art.13. PROEDUS acordă premii elevilor înscriși și participanți în proiect și îndeplinesc următoarele 

condiții:  

(1)  pe durata desfășurării cursului de pregătire, înregistrează maxim două absențe la disciplina pentru care 

a optat să participe; 

(2) vor da dovadă de atenție, vor manifesta interes pentru informațiile predate de către antrenori și vor avea 

un comportament decent; aceste lucruri vor reieși din raportul final al antrenorilor, la care vor anexa 

lista cu elevii activi și merituoși, eligibili pentru a fi premiați de către PROEDUS; 

 

Art.14. Premiile acordate elevilor participanți de către PROEDUS sunt următoarele:  

                           -tabere de 7 zile pe litoralul românesc, în vara anului 2018. 

  

CAPITOLUL VI 

Reglementări administrativ-financiare 

 

Art.15. (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea înscrierilor la cursurile din cadrul proiectului 

„Academia Sportului – Cursuri Gratuite” nu s-a considerat necesară alocarea unor sume bugetare. 

solicitarea unui buget bugetul Primăriei Municipiului București prin PROEDUS. 

 

                  

                           CAPITOLUL VII                

Sancţiuni 

 

Art.16. Sancțiuni ce pot fi aplicate pentru abateri de la Regulamentul de organizare și desfășurare a 

înscrierilor în proiectul “Academia Sportului – Cursuri Gratuite”: 

 

(1) Încălcarea prevederilor prezentului Regulament și înscrierea incorectă și/sau incompletă, atrage 

după sine, nevalidarea înscrierii elevului în proiect. 
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(2) În cazul înscrierilor incorecte sau incomplete, personalul PROEDUS va  contacta 

reprezentantul legal al elevului, de trei ori, în trei zile diferite și la intervale de timp diferite iar după 

fiecare apel telefonic vor fi trimise mesaje text cu informații legate de înscrierea în proiect și neregulile 

descoperite în înscrierea elevului; dacă reprezentantul elevului nu răspunde apelurilor telefonice, 

înscrierea în proiect va fi considerată nulă și nu va fi luată în considerare; 

CAPITOLUL VIII 

Dispoziţii finale 

Art.17. Reprezentanții PROEDUS desemnați să organizeze, coordoneze și să monitorizeze 

desfășurarea înscrierilor pe fiecare disciplină, sunt obligați să ia toate măsurile organizatorice pentru 

preîntâmpinarea neregulilor și corectarea acestora. 

 

                               Întocmit, 

               Consilier Turism și Sport, 

                              Fănel Neagu 
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Anexa 1 

“ACADEMIA SPORTULUI-CURSURI GRATUITE”  

Sesiunea  2018 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

CLASELE 0 – IV 

(A SE COMPLETA CU MAJUSCULE) 

      Elevul….………………………………….……………………, CNP…………………..………....., 

Unitatea de învăţământ ……………………..................…………………, clasa ..........., sectorul…….., 

Susţinătorul legal al elevului ……………………..…………………., CNP…………………………….. 

       Solicit prin prezenta fişă, completată şi asumată integral, înscrierea elevului la cursul de formare 

organizat în regim de gratuitate de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al 

Primăriei Municipiului Bucureşti pe domeniul: 

A SE BIFA O SINGURĂ OPŢIUNE! 

          Fotbal  

          Tenis de câmp    

          Volei  

           Baschet  

A SE PRECIZA INTERVALUL ORAR   

Program școlar :       ________ – ____ 
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Înţeleg să urmăresc permanent informaţiile postate pe site-ul www.proedus.ro. în vederea aflării 

tuturor detaliilor, locaţiilor, repartizării pe grupe, datelor şi orelor pentru curs.  

     Înţeleg să particip în mod regulat, cooperant şi activ la toate  orele de curs pentru disciplina de 

formare alesă, potrivit repartizării şi programării asigurate de PROEDUS, în calitatea de organizator şi 

finanţator al cursurilor gratuite de formare pentru elevi, proiect derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti.                                                      

            Am luat la cunoștință că formatorul este împuternicit de drept pentru a lua toate măsurile care se 

impun, începând cu avertisment şi mergând până la excluderea cursantului din proiect, în cazul constatării că 

elevul manifestă atitudini necivilizate, lipsă de respect și dezinteres față de cele prezentate spre instruire sau 

care perturbă desfăşurarea orelor. 

  Înţeleg să optez în cunoştinţă de cauză pentru o singură disciplină de formare, înscrierea elevului la 

mai multe discipline nefiind permisă în cadrul proiectului şi atrăgând după sine anularea înscrierii elevului. 

      Am luat la cunoștință că locațiile pentru desfășurare a cursului, vor fi anunțate ulterior, iar grupele 

vor fi stabilite în funcție de programul școlar al elevilor. În acest sens înţeleg şi accept întocmai programul 

pe locaţii, zile şi ore.  

           Am luat la cunoștință, în conformitate cu prevederile  Regulamentului de înscriere, că elevii cu mai 

mult de două absențe, nu vor fi premiați. 

     Cursurile se desfăşoară în cursul săptămânii, de luni până duminică. 

      După afişarea pe site a structurii grupelor şi a calendarului cursurilor nu se operează modificări. 

      Absenţele acumulate pe durata cursului nu pot fi motivate, indiferent de argumentaţia invocată. 

      În cazul înscrierii şi participării elevului la activităţi care presupun efort fizic, înţeleg să prezint la 

prima şedinţă de formare certificatul medical cu specificaţia „clinic sănătos - apt pentru efort fizic”, obţinut 

de la medic, lipsa acestui înscris oferind formatorului dreptul de a nu primi elevul la curs. 

            Orice sesizare privind procedura de accesare, organizare, derulare şi finalizare a cursurilor, ulterioară 

asumării, semnării şi depunerii prezentei fişe de înscriere de către beneficiarul cursului de formare, este nulă 

de drept şi nu va fi luată în considerare de către PROEDUS. 

         PROEDUS se delimitează în mod clar de orice demers de orice natură al formatorilor ce nu se 

încadrează în prevederile contractelor de colaborare asumate de PROEDUS în raport cu aceştia.   

                  Prezenta fişă de înscriere se completează în două exemplare, unul fiind transmis 

organizatorului împreună cu o copie a certificatului de naştere, iar celălalt rămânând în posesia elevului.  

 

BUCUREŞTI, Data înscrierii elevului ____________________ 

                     

Elevul solicitant,                                                   Susţinătorul legal al elevului, 

 

……………………................................                …………………............................................... 

Telefon elev.……………………………                Telefon susţinător legal.……………………...... 

E-mail elev.…………..………………...                 E-mail susţinător legal.…….……..…………....      

  

                                                                             

http://www.proedus.ro/

