
 

 

 

 



Programul national “Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate” 

Ministerul Tineretului si Sportului a lansat vineri 24 noiembrie 2017 la Guvernul Romaniei 
programul “Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate”, un program care isi propune 
sa aduca in scoli, licee si universitati personalitati sportive romanesti, modele ale sportului, pentru 
a prezenta importanta practicarii sportului si a educatiei fizice in dezvoltarea armonioasa si pentru 
a inspira campionii de maine. 

Obiectivul principal al programului este cresterea gradului de participare active a copiilor 
din scoli, licee si unversitati la activitatile sportive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de 
imbunatatire a starii de sanatate, a conditiei fizice si psihice, dezvoltarea competentelor sociale, 
spiritul de echipa, solidaritate si fair-play, contribuind la imbunatatirea calitatii vietii. 

Principalii parteneri institutionali ai acestui proiect sunt Guvernul Romaniei, Ministerul 
Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Comunicatiilor, Comitetul 
Olimpic si Sportiv Roman, campioni olimpici, mondiali si europeni care beneficiaza de renta 
viagera, Directiile Judetene pentru Sport si Tineret si Inspectoratele Scolare Judetene. 

Rezultatele asteptate in urma implementarii acestui program sunt urmatoarele: 

- Cresterea numarului de elevi si studenti inscrisi la cluburile sportive de performanta; 
- Promovarea activitatilor sportive si incurajarea infiintarii asociatiilor sportive si a 

asociatiilor sportive scolare; 
- Promovarea sportului de performanta si a sportului de masa. 

 Este un program unic la nivel national, un program care poate contribui la formarea 
unei noi generatii de elevi, tineri si studenti activi din punct de vedere sportiv, un proiect 
care se doreste a fi o rechemare a copiilor si tinerilor spre a face sport de performanta, dar 
si sport ca miscare pentru sanatate. Sportivii vor merge in scoli si le vor transmite elevilor 
povestea lor de campioni, dar vor si incerca sa-I convinga sa inceapa practicarea unui 
sport, oricare ar fi acela, olimpic sau neolimpic. 

Este un proiect pe termen lung, ne dorim sa mergem in scoli cu sportivul desemnat 
pentru a le prezenta elevilor importanta practicarii sportului, ne dorim ca sportivul, fiind 
model al sportului in judetul Salaj, sa-i incurajeze, sa-i stimuleze si sa-i motiveze pe elevi 
pentru a se indrepta spre a face sport si pentru a se inscrie sectiile de performanta la unul 
dintre cluburile sportive din judetul nostru. 
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