
                                                

                   

                                              

 

 

Programul Naţional  

„Campionii Romaniei în școală, liceu și universitate” 

 

 

 Preambul 

Sportul reprezintă un adevărat univers al creaţiilor umane de natură fizică, psihică, morală, 

intelectuală şi estetică, motiv pentru care îşi găseşte locul cuvenit în ansamblul valorilor culturale 

universale. 

În aria sportului se creează modele comportamentale care vizează autodepăşirea, fair-play-

ul, stăpânirea de sine şi estetica mişcării, fapte care îl transformă într-un factor cultural polivalent. 

 În această manieră de abordare, activităţile sportive se pot manifesta ca un sistem coerent, 

cu identitate distinctă şi influenţe multiple, de necontestat, asupra dezvoltării personalităţii 

individului, motiv pentru care, pornind de la valorile sportului, ne dorim să inspirăm o generație 

de tineri activi, responsabili, implicați civic și social. 

  La nivelul României avem 513 sportivi de performanță care primesc rentă viagera, ca semn 

de mulțumire pentru reprezentarea României.  

 

 Scopul programului 

  Proiectul „Campionii României în școală, liceu și universitate” își propune să aducă în 

școli, licee si universități personalitățile sportive românești pentru a prezenta importanța sportului 

și a educației fizice în dezvoltarea armonioasă și pentru a inspira campionii de mâine.  

 Obiectivul central al programului este creşterea gradului de participare activă şi sistematică 

a copiilor din şcoli, licee si universităţi la activităţile sportive, promovarea valorilor sportului ca 

mijloc de îmbunătăţire a stării de sănătate, a condiţiei fizice şi psihice, dezvoltarea competenţelor 

sociale – spiritul de echipă, solidaritatea, toleranţa şi fair-play-ul – contribuind la îmbunătăţirea 

calităţii vieţii.  

„Campionii României în școală, liceu și universitate” își propune să aducă în școli, licee 

și universități personalități sportive, modele ale sportului românesc, care sub egida motto-ului 

„Inspirăm campionii de mâine”,  să contribuie la formarea unei generații de tineri activi, 

responsabili, implicați civic și social.  



                                                

                   

                                              

 

Primul pas către acest obiectiv a fost realizat: platforma www.campioniiromaniei.com 

reprezintă, în premieră în România, o sursă de informare și promovare a sportivilor români, 

campioni olimpici, mondiali și europeni. În cadrul platformei se regăsesc date biografice și 

performanțe ale campionilor României din fiecare județ, fotografii și materiale video de prezentare 

a acestora, cât și informații cu privire la federațiile sportive, știri și noutăți din lumea sportului. 

Pentru a îndeplini obiectivele programului, actorii implicați în implementarea proiectului 

sunt:  

 Guvernul României 

 Ministerul Educației Naționale  

 Ministerul Comunicațiile și Societățiile Informaționale 

 Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică 

 Comitetul Olimpic și Sportiv Român 

 Agerpres 

 Televiziunea Publică Română 

 Radio România 

 Metrorex  

 Direcțiile Județene de Sport și Tineret  

 Inspectoratele Școlare Județene 

 Cluburile Sportive 

 Campionii olimpici, mondiali și europeni care beneficiază de rentă viageră și 

sportivi în activitate cu rezultate deosebite  

 Sponsor principal: Digi Mobil  

 

Rezultate așteptate: 

 Proiectul își propune să ajungă la un număr de 2500 unități din cele 41 de județe 

ale României și municipiul București în primele șase luni de desfășurare a 

activităților programate la nivel județean. 

 Creșterea numărului de elevi și studenți înscriși la cluburile sportive/asociațiile 

sportive școlare.  

 Promovarea activităților sportive și încurajarea înființării asociațiilor sportive 

pentru elevi și studenți la nivel local.  

 Promovarea sportului de masa și de performanță.  

 Informarea și conștientizarea cu privire la beneficiile practicării sportului 

 Implicarea tinerilor în activități sportive, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. 

http://www.campioniiromaniei.com/

